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VII. Len uprawiany na .łom, roallonll '" 0,3 0,7 0,4 0,1·, 1,5 

,VIIla ' Konopie uprawiane IUI .łOIDł ' In_lon. 
I 

1,5 0,1 1,0 - 3,6 

VIIIh Konopie uprawlane na włókno 1,8 0,1 0,3 / ' >0,1*) 1,8 

VIII. Konopie uprawiane Iia 110m, rolzonll 1,6 0,1 0,7 0,1*) 2,5 

IX Chmiel l,' - - 3,5 1,0 

~. Wiklina .ielona nie IOrtowana I nie korowana 10,5 , - 0,4 , ..- 10,9 

Xb Wikliua IOrtowana 1,1 - 0,3 - 1,6 

Xc Wiklina korowaua 5,S .. - 0,2 ~ '- 5,5 

XI Owoce drzew, krzewów owooowych i plantacji Jqodowy,. , 1,5 - - - 1,5 

XII Drzewka I krzewy owocowo I oadobne w .skółkach 2,4 - 0,4 - 2,' 
i 

XIII Tyto' 4,6 0,9 0,8 - 6,5 

-

.) burągan W czasie roszenia. 

B. Tabela stawek taryfowych za ubezplec'zenle upraw od ujemnych skutków przezimowania, łącznie Je skutkami 
przymrozk6w wtosennych 

-
Stawki taryfowe (do obliczania .kła~ w % wartoki skupio-. 

Grupa uego plonu) .. ubezpieczenie od ujl'mnych skutków prsezimowa-

roślin Rodzaje roślin uprawnych ~ plony ( nia, łllcznie ... kutkaml prtl~mrozk6w wIolennrala - z tytuhl 
" ; 

~ całkowitego zniBZczeniarośłiI! lub całkowitej utraty CII<lści bllcU 
/ całego plODU 

- -XIV Pastewne na paszę, zioła. drzewka I krzewy owocowe i oadobne 
w szkółkach, wiklina 

XV Zboża, trawy i pastewne uprawiane na nasiona, warzywa ____ o 

XVI Oleiste 
, 

XVII Owoce drzęw, krzewów owo~owych I plantacjI ja~o~owych 

C. 1. Stawka taryfowa za ubezpieczenie tytoniu 
warzyw od skutków przynuozk<? w :v OkI esie iala 

(dolO wrzesnia) wynosi 0,5G/o: ' 

2. , Stawka taryfowa za ubezpieczenie tytoniu, ziół 
f chmielu od skutków ognia w- procesie technologiczneg''l 
suszeni a wynosi 0,\"/0. 

D. W razie wprowadzenia , ubezpieczeni a powslech-

1,0 , 

2,0 

3,0 

4,0 

nego zakontraktowanych plonów j~dynf. na terenie re
jonu obejmującego jedno lub kilka województw, sŁawki 
taryf.owe dla grup roślin i ryzyk, o których mowa w dzia
łach A, B i C, u.tala się na podstawie wyników finans~· 
wycb ubezpieczenia dla danego rejonu w okresie wielo
letnim (co najmniej S-letnim), w wysokości zapewniającej 
utrzymywanie się szkodowości na planowanym poziomie 
kalkulacyjnym. ' , 
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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 22 listopada 1985 r; 

w spraw.le ogłoszenia og61n ycb warunków ' ubezplec'zenta odpowiedzialności cywIJnej , taryfy składek 
• za to ubezpieczenie. 

t. Na podstawie art. 12 ust. 3 " ustawy z dnia 
20 Wfzesma 1984 r. , o ' ubezpieczeniach majątkowych 

t osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ' ogłasza się: 

1) ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnośCi 
cywilnej. stanowiące załącznik . nr 1 do niniejszego 
obwieszczenia, 

2) taryfę składek za ubezpieczenia odpowiedzialnóścl 
cywilnej,stć\Uowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 
obwieszczenia, 

zatwierdzone ' ucnwałą ' nr 34 Rady Ubezpieczeniowej 
zdnia 3 października 1985 r. i uchwałą nr 55 Rady Ubez
pieczeniowej z dnia 1 listopada 1985 r. 

, 
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1 TIacą moc: 

l) ególn.e warunki ubezpieczenia ' odpowiedzialności cy
wilnej jednostek yospodarkl uspole.cznionej, zatwier
cl:zone decyzją Ministra Finansów z dnia 7:7 paidzier
alka 1980 r. nr GSU/4030-98/80, 

2} oyóine waruriki ubezpieczenia odpowiedzialności cy~ 
wilnej jednostek gospodarki nie uspołecznionej.: za
twierdzone decyzjll Ministra Finansów z dnia 
16 czerwca 1981 r. nr GS.U/4030-61/81, 

3) taryfa skł adek ta ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej jednostek gospodarki uspołecznionej, za
twierdzona decyzjll Ministra Finansów z dnia 28 paź
dziernika 1980 r. nr 'GSUl4031-99/80, 

~ taryfa składek .. ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej jednoltek yospodarki nie uspołecznionej, . 

zatwierdzona decyzją Ministra Finansów z dnia 
16 czerwca 1981 r. nr GSU/4031-62/81, 

• tym że dotychczAlowe ogólne warunki (pkt l i ll, 
t laryfy Ikładek (pkt 3 i 4) stosuje się -do umów zawar- ' 
tych przed dniem wejŚcia w życie ogólnych war un ków 
ł taryfy, wymienionych w ust. 1 - do końca bl i·· z" cego 
okresu ubezpieczenia ok reślonego w lyc h umO \.V C;i. 

3. Ogplne warunki ' ubezpieczeni a i taryfa s kładek, 
wymienione ' w ust. l, wchodzą w życ.ie z dniem 1 stycz
ala 1986 r. 

'rezes ' Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. A damski 

Z'ałącznik nr 1 do obwieszczenIa 
Prelesa Państw owego Zakla :lu Ubez. 
pieczeń z dnia 22 listopa ua 1985 ~ 
(poz. 286) . 

OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO$CI CYWILNEJ 

Postanowienia ogólne 

t t. Ogółne warun.t1 ube:lpieczenia odpowiedzial
Ilości ·cy'wilnej, zwane dalej "ogólnymi warunkami", mają 
zastosowanie do umÓw . ubezpiliczenia zawierdllych przez 
Panatwowy Zakład ' Ubezpieczeń (PZU) z jednoltkami 
g06podarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz 050-

. bam! fizycznymi, zwanymi dalej "ubezpieczającymi". 
, ł 2. W porozumielliu z ubezpieczajl\cym do . umowy 

uMzpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia 
dodatkowe lub odmienne od ustalonych w ogólnych wa-
nmkach. · , 

ł 3. W sprawach nie uregulowanych ' w ogólnych 
warunkach ma ją zastosowanie przepisy Kodeksu cywil
nego oraz ustawy· z dnia 20 września ' 1984 r. o ubezpie
czeniach majątkowych i osobOwych (Dz. tJ. Nr 4~, 
po • . 242). 

'PlZedmlot I ukres u!Jezpieczenla 

ł 4. 1. PZU udziela ochrony -ubezpieczeniowej. gdy 
w Jwi.ązku Z określoną w umowie ubezpieczenia dział.al
nokią lub posiadanym mieniem ubezpieczający w następ
ItWie czynu nied ozwolonego zobowIązany jest do napra
wienia szkody wyrządzonej osobIe trzecIel przez ipowo,. 
dow~mie śmierci, uszkodzenia clala lub rozstroju Jłdrowił! 

łt albo uszkodzenia ' lub znis 'Łczen1i! mienia (szkoda rze
nowa). 

2. Odpowiedzialność ubezpieczającego za Izkod~ 

wynikłą z niewykonania lub nienalezytego wykonania 
• obowiązania (odpowiedzialność ' kontraktowa) może być 

objęta ubezpieczeniem pod warunkiem opl.acenia Ikładl{t. 

3. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialnośĆ ' 

ubezpieczającego za szkody wyrządzone na terytorium 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

4. Ubezpieczenie ' odpowiedzialności cywilnej Jedno
Itek gospodarki uspołeqnionej obejmuje bez .. płaty 
dod atkowej składki oprócz określonego w urnowi. ryZyka 
podsta,wowego równiei odpowiedzIalność za szkod~ po
wltałłł . z tytułu: 

l) posiadania budynków, lokali, biur I gruntów prze
maczanych na ' potrzeby ubezpieczającego, 

I) posiadania uTzlldzeń, sprzętu f zwierząt niezbędnych 
do prowadzenia działalności lub lłużących do uspo
kojenia potrzeb pracowników ubezpIeczającego, 

I) posiadania lub administrowania przez ubezpieczaJą

cego urządzeń locjahiych, sportowych ' i rozrywko
wo-rekreacyjnych, 

4} prowadzenia na potrzeby ubezpieczającego systemem 
gospodarczym robót budowlano~remontowych, ziem-
nych i ipnych, ' . 

'I) . działalności Itraty przemysłowej oraz zakładowet 
atraży pożarnej; PZU .nie odpowiada jednak za · szkody .. . 
wyrządzone przez straż pożarną podczas . akcji ra- ' 
towniczej, za które przysługuje odszkod6w anie n. 
podstawie odrębnych przepisów. 

ł 5. PZU jest obowIązany: 

l) ;do zapłaty odszkodowania' iN granicach odpowie· . 
dzialnoŚci cywilnej ube7;pieczającego, 

II do' pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcÓ. 
powołanych przez PZU albo za jego zgodą w celu 
ustalenia okolicznoŚci I rozmiaru szkody, 

I) do zwrotu uzasadnionych okolicznościami dimeyo 
wypadku niezbędnych kosztów . mających na celu 
zapobieżenie zwiększaniu się szkody, 

4) do pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony. 
.prŻed roszczeniem osoby trzeciej w sporze prowa
·dzonym na polecenie PZU lub za Jego zgodą . -

f6. 1. PZU 'nie odpowiada za szkody: 
I) wyrządzone umyślnie. 

I) wynikłe z przeni.sięnia chorób zakaźnych, o których 
istnieniu ubezpieczający wie~ział . lub wiedzie • 
powinien, 

Ił polegajl\ce na zaginięciu lub krildzieży gotówki, 
biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego ro- · 
dzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, 
numizmatycznych I innych, 

4) w drzewostanie lasów i parków oraz wynika jące I 

zanieczyszczenia 'rodo~iska, 
I) nie przekraczajllce 2000 zł, 

a) 

" 
powstałe wskutek działania energii Jądrowej, 

będllC. następstwem wypadków powstałych w czasi. 
działań wojennych. 

2. Ponadto PZU nie 9(lpowiada za szkody rzeczowei 
l) wyrządzone osobom bliskim ubezpieczającego wsku

tek mlszczenia lub uszkodzenia mienillIosobami 

I 
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bliskimi są: małżonek, dzieci, pasierbowie; dzieci 
przysposobione albo przyjęte n. wychowanie. rodzi
ce. ' przysposabiaj(lcy~ rodzeńshvo. ojczym. macocha, 
t~ściowie, dziadkowie, ~ukowle. zlędowle l synowe. , 

" ' 2) spowodowanę wadll towarów' dostarczonych przez 
ubezpieczającego kontrahentowi' lub spowodowane 
wadliwym , wykonywaniem 'robót f usług. chyba że 

zawarto ubezpieczenie, e którym mowa w ł 4 ust. 2, 

, 3) powstałe wskutek powolnego działania czynnika 
termicznego, chemicznego. biologicznego' lub inuego 
czynnika podobnie działającego, 

4) polegając~ na uszkodzeniu wagonów. II. w przedsię
biorstwach przeładunkowych. spedycyjnych t sztauer

- skich -:- również innych środków transportowych. 
5) powstałe w następstwie działania ' urządzeń wodocią

,gowych. kanali~acyjnych i centralnego ogrzewania, 
6) za które przysługuje odszkodowanie na podstawie 

prawa górniczego lub geologicznego. ' 

Zawarcie umowy ubezpieczenia I czas jej trwanIa. 
Składka ubezpieczeniowa 

§ 7. 1. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenIa ubez
pieczający, podaje PZU wszystkie dane. niezbędne do 
wystawienia dokumentu ubezpieczenia I określenia na
leżnej składki. 

2. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU potwierdza 
dokumentem ubezpieczenia. 

§ ·8. Odpowiedzialność PZU rozpo'czyna się: 

1)' w ubezpieczeniu jedno&tek gospodarki uspołecznio
nej - od dnia następnego po ' zgłoszeniu wniosku • 
ubezpieczenie, chyba ż. we wniosku podano później. 
szy termin początku ubezpiecżenia. 

2) w ubezpieczeni u jednostek gospodarki nie uspołecz

'nione j oraz osób fizycznych -- od dnia następujące-
,. 'go po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia 

następnego po zapłaceniu składki, chyba że w umo
wie podano· późnIejszy termin odpowiedzialności. 

§ 9, l. Ok res · ubezpieczenia trwa jeden rok, ,chyb. ' 
że umowę , ubezpieczenia zawarto na okres ki6tszy(uoez-
pieczenie krótkoterminowe). ' 
" , 

2. Z zastrzeżeniem ust. , 3 I 4 odpowiedzialnośĆ PZU 
kończy się z upływem okresu ubezpieczenia: 

3. l!mowę ubezpieczenia zawartą na okres jednego ' 
roku przeZ jednostkę gospodarki uspołecznionej przedłużll 

się n_a rok następny, leżeli- ża.dna ze stron nie wypowie
działa. UJll{)wy na dwa miesiące przed upływem terminu 
ubezpieczenia. 

4. Ubezpieczenie zawarte na okres jednego ' roku ' 
przez jednostkę gospodarki nie uspołecznionej lub osobą 
fizyczną , przedłuża się na rok następny tylko wówczas. 
gdy, przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia zo- ' 
stanie zapłacona składka za następny roczny okres ubez-
pieczenia. i ' 

§ 10. 1. Składkę ubezpieczeniową usta la się według 

taryfy obowiązującej Vi dniu z?warcia umowy ' ubezpie
czenia lub VI ' dniu. w którym rozpoczyna się kolejny 

. ,CIk;es odpowiedzialności PZU (§ 9 ust. 3 i 4) . 

2. Jednostka gospodarki uspołecznionej jest obowią
zana opłacić składkę w ciągu 30 dni od daty doręczenia 
dokumentu Ubezpi1O'czenia. 

3. Jeżeli ' ubezpieczający podal meprawdziwe ' infor- ' 
macjeco do istotnych ' okoliczności, któJ'e pociągają ' za 
sobą zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku. to w 
razie ujawnienia tych okoliczności PZU zw iększa odpo
wiednio składkę, ' poczynając od chwili. gdy zaszła t4 
okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bie
żącego okresu ubezpieczenia. W wypadku takim PZU 
wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej skład
ki, a . ubezpieczający może w ciągu 1'4 dni od otrzymania 
wezwania od umowy odst'l pić. Jeżeli ujawnienie okolicz· 
ności nastąpiło po wypadku, PZU może odpowiednio 
zmniejszyć 3w,?je świadczenie. 

4. Jeżeli ujawniona okoliczność. o której mowa 
w ust. 3. pociąga za sobą takie zwiększen ie prawdopo
dobieństwa wypadku. że PZU nie zawarłby umowy ubez
pieczenia. gdyby o tej okoliczności wiedział, może OD 

w ciągu miesiąca , od ujawnienia rzeczone j okoliczności 
od umowy odstąpić. W razie odstąpienia od umowy na-

, lety się PZU tylko składka, za czas trw ania umowy. jeżeli 
ujawnienie okoliczności nastąpiło już po wypadku lub 
W ciągu ostatniego miesiąca przed wypadkiem, a przy~ , 
cEyn, wypadku była ujawniona okoliczność, P~U moi.e 
odmówić wypłaty odszkodowania. 

§ 11. 1. Zawiadomienia i oświadczenia ubezpiecza· 
Jllce,go w związku z umową ubezpieczeni-a' powinny być 
,kładane na · piśmie za pokwitowaniem lub przesyłane 
listem poleconym. ' ' 

2; Jeżeli ubezpieczający zmienił siedzibą - lub adres 
I nie zawiadomił o tym PZU, zawiadomienie lub ośwlad 

' czani. skierowane przeZ' PZU wywiera skutki prawne ud 
ehwiU, w której byłoby doręczone' ubezpieczającemł.l, 
gdyby nie ' zmienił słerlziby lub 'adresu. . 

, . 
Obowiązki ubezpłeczil:jąc~go w razie p~w8taitla Il"lkody 

, 12. 1. W , raźie zajścia zdarzenia. które może spo
w9dować roszczenia ze atrony poszkodowanego, ubezpie
czający obowiązany jest. w miarę m,ożliwośc1 zapobiec 
zwiększaniu, się szkody OTaz starać się o ustalenie oko
liczności wypadku, a jeżeli nie jest_ sprawc_ szkody __ 
dą:Łyć do ustalenia sprawcy szkody. 

2. Ubezpieczający obowiązany jest bei.zwłocznie ZA

wiadomić PZU o szkodzie i stosować się ,do jego zal eceń. 

3. W razie zgłoszenia do ubezpieczającego roszcze
Jli. o odszkodowanie, ubezpieczający jest obowiązany 
bezzwłocznie ' powiadomić o tym PZU, zgłaszaj~c wszyst
kie niezbędne dokumenty ' dotyczące okoliczności wypad-
ku I rozmiaru szkody. ' 

4. Na żądanie PZU ubezpieczający jest ebowiqzany 
udzielić wy)asmen. d ostarczyć dostępne mu dowody 
potrzebne do ustalenia okoliczności I rozmiaru szkody ' 
oraz umo:iliwić przeprowadzenie postępowania wy jaśnia
jącego. 

5. 'leżeli przeciwko uhezpieczającemu lub ~p rawcy 
szkody poszkodowany wys tąpi z ios"lcz.eniem o odszkodo
wanie ' na drogę sądową ' (arbitfażową). ubezpieczający 
jest obowiązany natychmi ast zawiadomić o tym. PZU. 
Na i.ąddnie PZU ubeipiecz'djący jest 'obowiąz~ny udzię1rć 
pełn omocnictwa proces0wego wskazanej przez PZU 
o<lohie . 

. 6. Ubezpieczający jest obowiązany dostarczyć dO' 
'PZU orzeczenie sądu lub orzeczenie komisji " arbitrażowej 
w 1" kim czasie, aby możliwe było zającie st anowisk~ 
co do wniesienia środka. odwoławczego. 

.• 
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7. J.ieli ube~piecz1iJqcy ' ";& winy. umyślnej n;ie do
pełnił któregowlwie.lt z obowiązków określonycll w 
UIL 1-l1 .• ·4 ma towplyw na Io~miar szkody. 'PZU moze 
zmnieJ.lzy-ć odszkodowanie. 

U8talenl~ 'l wyplata ods~odowatiła 

ł ra.-' 1. PZU wypłaca odszkodowanie w ' terminl.a 
80 dni od dnia otrzymanla zawiadomienia o szkodzie. 

- 2.hi:eH VII "t-ermi.ni!e ok:r~ślon~ w ust. ,lwyjał.nł'e

Illit . okohcznoścl koniecznym d'0 usta'!en<ia -odpowi<ecl:dal
noki PZU ,albo wy.sok.o.ści odszkodowania .okazalosią 

niemożliwe, odszkodowailie wy.płaca · się w terminie 
14 ani od wyjllŚnłenia tych .okolicznoś.ci. Jednakże bez.. 
aporq uęść Qdsz.k.odDw.a:n~ PZU wypłaca iN terminie 
. określOll.ym w us.t. 1. 

:1: JeżeH ,odszłmdowanie n~ l'rzyslag'lQje . PZU infor
muje o 'tym .m!. p1śmie osebę y;g~Ci!iZi!ljąCą 1'ontzente 
lu:bftp~dNLegD w leFDlinie dtres10nym Vi -ust. l. W'ska
.ującJl'a -o'kOUc:mości '1 poostawę prawn-ą. 'uzasadniaj,&CJe 
odmo~ wypłaty od'Srlmt!owania. -wriłZ Z_ f'0uczsnitUn ~ 
łrodkach odWOłaWjYCh. 

• Przełicieroszczeil .Da PZU 

ł .... 1. Jeżeli w z\viązku ze szkodg,. zaktórq PZU 
wypłacił odszkodowdoie. przysługuje ube'zpiecZilJącemu 
rOl7.eUlDl1e o ·odsu'0d-ow-anie .do <0&013, m€,c;ie1 . ,edp(l)wie- . 
Jsia'bael sa 'Uk<Od.ę. TG&z-c:z(~re ń!lz ·.Q·El'em oza,płatv 'Odszh,. 
d.owo •. -przecłmtlzł na PZU d·a wy.,vk<*ci WlJt.aC~il 
od.zJrodowam1i Jel.-eU PZU pokrył tyl:k-Q częśt s~kooy. 
ubezpieczającemu PTZY5tli!JUJP ('II d-o pc.z'\3Stałej a-ęid 
pierważeństwo zaspokojenia ' przed roszczeniem PZU. ' 

. l. Nie przechodzi ' na PZL' roszczEni-e ubezpl eo,ają
J;ego 'pr:Zeciwk-o o$obom. z k.tóryml ul.lf'zpJeCz!lją.cy :pozo-

" 

ataj.e we wap61nym 'gospp41arstWią domowym· łub z. 
ktbre ponosI odpowiedzialnost .. 

3 . . Na iijda.ni.e PZU ube~pieczajqc.YJesttlbowiązany' 
udzjeli~; pomo;:y przy ' docbodzeniu roszczeil od. osoby 
trzeciej. dosi'arczająctnJonnacji oraz dokument6w ni...,. 
zbędnyc'h do ich d oćhodzenia. 

Puejęcie ry-łka pn~z Inną o8ohQ 

. ł 15.. l; .JeŻElU l]"Y.xO objęte ubezpieczeniem odpo
·wiedzialnoici cywilnej .K05tanie przej~,te przez inną osobę 
fizyczną lub prawnIl. wszelkie prawa i obowiąLki wyni
kające z w:nowy ubezpieczenia przechod.zą na przejmu
Jllcego. Pr.zekazuJlłcy lub przejlnujący powinien o tym 
zawiadomić 'PZU najpótniej w ci.ągu dwócll miesięcy o~ 
dnia przejęchl . 

2. Następca prawn.y ubezpieczającego ma pIaWO t:1ł~ 
dat rozwiązania umowy u'bezpieneria nawet przed upły
wem jej ważno~ci . 'PZU jest obowiązany Tozwiąza~ 
umowę z dniem wpływu do PZU zawiadomienia. 

. DoClI.cMlłlenie ros«~ 

§ 16. 1. ' Osoba uprawniona (ubezpieczający lub po
Bikodowany) nie zJl.adująca się .zustlileniaml jedhOśtki 
organiza'cyjnf!ij PZU co d'o odmowy ZaSPQKDjenjEim~zcze
nia albo co do wysokości, odsiko9,owanla. mo ze w termi-

. nie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej spra
wie 'zgłosić M pKmi-e ~daf.lie }1loll'Owneg'lll f'O'Z'Patrzpnia 
I5prawy przez bezpośr;ednio nad~ną jethiostkę olga'ui
zac y jną PZU. 

2. · Pru jest obowiązany poinformować w zawiad'J
·mi·enin os-obęupr.aWftionq o 'l-'erlni.nie wymi-enionym w 
ust 1 onł2 W'Suz-at jednoslk-ę O'r'!lJ'aniY.at7yjn<\.do której 
moZt' by<: wmes;one '*llchmie pon:owlOego rozpi'ltrr;enia . 

. W razie nledopelnie1l1. k>.go obowiązku termin przewi
dzi.e "I. <w 'ust. 1 nie Wegnie 

il.tltqczn:i~ ' nT 2 do ·.o'bw.aeslczenia 
Prezesa łl.ańs1woweg.o Zakładu Ubez
.,pleczeil ~ &la , 22lłst.opada 1985 r. 
(poz. 2a6) 

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA ODPOWJED7..1A'LNOSCI CYWIlNEJ 

Częśt: A 

ł t. 1. Stawki skladek. za ube.zpiecz-en1iil odpowie
dzialności cYwilnej 'określa tą bela zawarta w aęś:ci . B 
niniejsze) ·taryfy. 

l; StawkI składek podane w tabeli f'ą stawkami za 
locmy okr-es ub ezpieczenia. 

3.. Za ubezpieczenia z'awierane na 'okres krótszy 00 
.roku. :I wy jątkli-em p-Tzypadk.&.1.Vpt:zewidzianych w tabeJ.i. 
.tawka wynosi; . 

l) -za czas do miesiąca 114 stawki wy.rnikające j 
:I tabeli. 

2) Ul czas d{) 3 miesięcy 1n 3tawki wynikaj~j 
.. :I 'tabeli. 

. 1) u czas do .6 'aiesięcy - 3Ai .staw.ki wy.n.ikcW<ej. 
z tabelI. 

4) sa <t:.z.a:s powyżej ~ JiWe_s;i.ęc:y - ~lIi.k.e .okreSJoną 

' . 'wbeiJ 

ł. Jeieli' tI!lbela nłeoitItiłłl '1!'tnriti Kł'dd'ki. ~wk-ę 
lęuata-ła PZU. ' 

§ 2. 1. W poro;umieniuz ubezpieczaJącym. w prz..y
l':ad:koc.h szc~l.nie u.za:sl'ld ni-Q1ily.cll wzgloo ami dt0ńo
micznymi. · moga. być pu:yj.ę.t€s,taw,kj'ikJadek za uJilezpil~ 

czenie odpowiedzi alności c ywilnej inne niż okre';lo·ne 
w tabeli 

2.Pos1anow:i-ooi.a ust. stos.uje S4Ję GlipowLedruo w 
IBZi€ wpifowł:i!iz-enia. po pOLO:l!Uffile.oiu z ube:zpiec.zają.cym. 
do 'umowy ubezpieczenia post,mCJwień. docl aJ kowy'cb - lub 
odmiennych . 

~ 3. Za poostaw~ "kł<adkiu:lo€z?ł~eniolWe~ 'Od jecl
llostet <gospodarki .uspołec.~jor,ej. iJ'f'ż e~j hllOeit", n~~ .sta
flown inoc7.ceJ. pTzvijmlł~ - I ·sjoę t.wot.ę stan u,,"vi.ą:C'ą sumę 
mc;m)"Ch kwd. 

1 )\vynagrodu'ńosobowych, 

2Jw yna§rod~en OgenCf.;jc.o-p.r{'-lI('jzyjnl'~ • a, 'ffi!gred 2. zakłalio~ .tmxluszu .uag-ró.cl. 
, 

§ 4. Je~l'!j staw:ka za. ubezpioczeni€ jedr;,.;slek , g(.r~
poodJki nie uspołecznionej i osób fizycznych l!zd:ezniona 
je..'łt -od lWWy ~tmych -os6b,~o~n;'W!<mij'Onyc~ za
ljCZft '!rię taŁ::e ·~łaścicteł~. ~C>lMF.iI t WSP~~;i~, 
% nimi członków rodziny. 

. ( 
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I 
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.111 

14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

. 21 
22 
23 
24 
25 
26 

2.1 

28 

29 

30_ 

31 
32 

33 

~--~----~------~----------~. 

Część 8 

, , StNwka §kładki ---------'-- ---
od jednostki -gosp".!';1rkr uspołecznionej-

. Ubezpie~llający lub przedmiot obezpieczenia 
I . 

-------~ ._._ .... 
w o,; Uf' (H! kwuty ok-
reślonei w ~ 3 ta- w złoiych lub w % 

--------------------------------------~--~-
" ryfy· 

2 3' · 4 

I I P RZł<;M YSl. 

1. PrzemV8ł paJiwowo-ener!!etvesn'f I . " . . 
1) Kopaluie· węgla kamiennego 
2) Zakl~dy kokso'"nicze. 
3) Zakłady ~azown i t:·ze 

i brunatnego 
I 

4) Zakłady enet ·~etyczne (elektrownie; elektrociepłownie) 
5) Kopalnie ropy naltowej i gón ziemnego 

'6) , Ra i"inerie, rnrpciąg t 

7) lukłady remontowe energetyki, zakłady remontowo-naprawcze, za
- kłady oapra,:"cze "p.'zętu g6miczego 

8) EncJgoJJOmiar. Dozór techolCBJly 
9) Cent.'arna Stacja Ratownictw:a 

LU) ~'a bryki maszyn i .• rządzeń górniczych 
11) Przerlsiębiol"stwa wykonawstwa inwest;ycyjnegoc 

2. Przemysł metalurgiczny 

l) Kopalnie rud - żelaza i metali nieżelaznych 
2) . Hlltnictwo żelaza i metali aieżelaznycla . 

3. PrzemySł elektroma8zyno~_ 

l) Zakłady przemysłn metalowe.go I maszynowego 
2) Zakl<ady przemysłu precyz.yjnego 

. ł 

I ~) Zakłady przemysłu elektrotechnicznego i elektromcsnege · 

4) Zakłady prz.emysłu · środków' transportu l\dowego i powi~trZDe,o 
5) S,tocznic 

, 4. Prlllemy8ł ehemiezny 

p E<;opal~ie siar.ki -i przerób siarki 
2) Kopalnie ,soli 
3} Wytwórnie nawozów .ztllcznych 
4T \V :;-t 'vllruie włókien cbemiclll1Ych I t.Y{orzyw sztlJeznyeb 
5) Zaklady larb J lakierów . 
6) Zakłady c_bemii gospudRrclIóej i perfumeryjno-ko8I\1etyczno 
7) Zakl~dy przemysłu farmaceutycznego i ·lIielarskiego 
H) Zakłady przemysh) gumowego 
9) Inne zakłady przemysłu cb.einicznego 

5 . . Przemyli! -ruateriałów budowlanych \ 

1) C"mentownie, ce~ielDie, zakłady przemysłu waPienniczego I gip-
sowego 

2) l aktady przemysłn krtlszyw i surowców mmeralnych oraz kamienia 
budo.wlanegt.; 

3) .lakJady cera-lOilfi i iZOlacji budowlaue.1 uraz matenaiów ogniotrwałych 

6. Przemysi mineralnv ';zklarski 

.1) Huty ,;zkla i zaklady szkla przem~/O\,,:cgo 
2) Przed·siebiorstwa geologiczne: 

a) zajmt'.lIłCe się poszukiwaniem ropy naftowej / 

b) nie zajmująu Sl~ IJ".zukiw>tniem ropy naftnwe, 
31. Zakłali'y przll1ł1,slu ~"nunilU iZlachlltnt;J \.po(cclauy, porcelitu, fajan

ilU, l>.awioJllU) 

·s,o 
2,0 

10,0 
8,0 
4,0 
4,0 

. '2.5 

J.6 
1,0 
1,5 
2,5 

5.0 
4.5 

2,5 
2.0 
1,0· 
4,5 
4,5 

2,5 
2,5 \ 
1,4 . 
1,5 
2,0 
1,5 
1,0 
1,0 
2,0 

1,0 

1.5 
1,0 

1,0 

1.4 
0;1 

1,0 

I _ 

"d ,edno.tki ppo
dackiaie,._ 
Iliónej i 'JIOby ~ . 

zyczui 

5 

.' 

., 
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1 '· 2 " 

3tI 
51 
SS 

.. ' 

1. Prseruysł drzewno-papierniczy 

l) Tartaki 
2) Zakłady przemy sIu ;:neblarskiego, stolarki hudowlane;, yO"robów sto-

harskich, sklejek i opakowań . drewnianych 

3) Zaldady' przemysłu zapałczanego 
4) Zakłady '!ełułozy , papieru, tektlJry 

S) Zakłady przetwórstwa papierniczego 

8. Puemy81 lekki 

l)Znkłady przemysłu włókiennic?, .,!;o 

2) Zakłady przemysłu o,dzieżowegu 

3) Zakłady przetqysłu skórzanego 

9. Przemy!1 spożywczy 

l>. Cbłlldnie . elewa tory , wytwórnie win. I!'Mzp1nie 

2) Zakłady ' przemysłu mięsnego, ~iec:l:<frskie~ll. li",ka rnic7:ego, zlemni"a
ozanego, mlyoarskiego., owocowo· warzywnego. koncentratów spo· 
ływezych, olejarskiego. cukierniczego, zakłady napojów bezalkoholo

wych 
3) LU8zczarnie i sU8zarnie nasion oraz zakłady przemysłu t)'tunlllwego 
4) Pozostałe zakłady przemysłn spożywczego 

""ł6 10. Przewy~1 ItaszoW}' IItyłizacYlo) , 
ł7 11. Przemysi poligrafiC?;ny i zabawkarski 
48 , 12. P~my81 wuzycznv i film .. wy 

49 13. Pozostałe rodzai.' ;Irzemysłu 

&0 
51 

51 

II BUDOWN'ICTWO 

l. ' Przed8iębior.tw~ budowlano-montażowo 

l) Jednostki bUQównictwa lądowego 
2) ,Jednostki budownictwa wodnego 

2. p.,aoownie konserwacji zabytków 

3. P~iębiorstwa t(oo:!ezyjno,karlograficzae 

.. Budujący lub dokonujący roz\Jiórki 

III ROLNICTWO, HnOOWLA, LESNICTWO 

55 
56 

1. Państwowe llospodllł'Stwa ro'lne: rvhne. ogrudnicze, lIadowniczo 
2. ROIDlOZC spółdzielnie produkc),Juo , 

. 
57 3. Kółka rolnicze 
58 4. Uspołecznione jednostki obslngi rolnictwa, prowlldzlłce działalno~{; 

Ilsłll1/;ow'j 

5. Gospodarstwa rolne - indywidnalne: 
59 a) poniże I 0,5 ha 
60 b) po~że.i 0,5 ba (oie objęte IIbezpieczenie~ Wltawowym OC rolni-

ków) 
~ 

61 6. Gospodarstwa ogro:łnic'ze .indywidualno 

.2 1. Gospodarstwa sadowwczo . 
611 • 8. P8zczelarstwo , 

'M 9. Hodowla grzybów 

61 10. Hodowlll clrobi .. 

-

3 

, 
1,0 

1.0 
1,2 
2,0 
0,5 

11.0 
2,0 
3,0 

1,5 

1.3 
0,5 
1,6 

0,5 
0,4 

5.0 
2,0 

1,3 
1,5 

'1,0 

0,5 

0.5 
0,5, od sumy d0-
chodu podzielone

go, • uwzgl<:dnie
uiem dochodu 

w Daturze 

0.5 

1,5 

~ 

, , 

4-
" 

" 

, ,,- / 

". 

. 

za kddłi 1.000 zł wartości kOllztoiyso- -: 

woj hi " 
' .. "-

I()O zł 

20.~ Zl 

po 25 zł od każde-

• ~ ua 
po S zł od k.ażdego 

drzewa 
po 100 zł od 

zatrlldn. ' lJ8~by i ~ 
pll 5 zł od lila 

• po 100 zJ od 

zatrudn. osoby 
pll L5.0 zl od 
6atrudn. osoby' 

" , '. 
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66 n. Hodowla zwierząt fut erkowy. 

67 12. Hodowla ryb 

68 ' 13. Tuczarnie trzody chlewnej I Jaodowla bydła 

, 69 

70 

7l 

12 

74 

75 
76 
1'1 

78 

79 

80 

83 

84 
85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 
92 
95 

I " 14. O'rodki bodowli ~erząt rsadkich i doświ.dczalnyd 

15. Hodowla buhajów i ogierów 

16. Hodowla tresura psów 

17. Hodowla " wieo 

18. Ogrody Eoologir.zne 

1\1. Agregat .omłotowy, kom ba.'. 
20. Przedsiębiorstwa lueSw państwowych - nadleśnictwa' 

a) pozyskiwanie i obróbka drewno 
b) pozyskiwanie runa leśnego i .kup . 

21 • . Wyrąb drzew i ,l/lwózka drewaa I/; ·[a •• 

IV TRANSPORT 

l. Koleje, kolejki wąskotorowt\ i linowe, słni~ do ee16w przedsłoblor
Itwo (bez przewozu pasażerów, wychodzllcc poza obręb przedaitbiow
.twa) 

2. Samoloty i śmigłowCe 

3. Zegluga śródlądowa 

4. Zarządy portów 
5. Tramwaje 

6. Puedsi(!biorstwa spedycyJne I przewow_ 

7. , Przedsiębiorstwa kouserw H; ,ji ' [róg 
8. Parking; i ;;araże IlillliOchOdQwa 

9. Wozacy 

10. Dorożkarz" konni 

n. Pojazdy . ilnikowe nie podlegajęce ubezpi_eniol?l1lStawowym komu. 
. nikaeyinym 

12. Rowery ' 

v OBROt TOWAROWY. HANDEL. BIURA 

L Handel detaHczny oraz 'handel z produkcją p~mocnicz", jeżell pro
dukc,j a ta nie stanowi odrębnego przedsiębiorstwa 

l. Hande; hqrtowy, składnieo. magazyn, 
1. Pneds~hiorstw9 obrotu ·,wierzetRmi 
,.. Hillldel I>roD11l plt1ną luh aIilUD.lCJIl 

• 

3 

1.1 
".I 

... 

5 

po 100 zł od 
~atru dn, osoby 
i po lO zł od _ i .. 
rzęcia j 

lOO 1Ił i po 10 zł ad 
każdego ara luttn 
wody 
po 100 zł od 
tatl'udn. GlOb., , 
• po 10 zł od bt:' 
<lego zwierlltaim 
{>o 200 zl od 
zatrudn. 010." 
po JOO zł od kaidej 
sztuki hodowlaae'j 

po 100 si od B.trudn. "soby i po II .. 
od każdego psa 

6.1 % od wpłrwu 
.. biletJ 

po 10 .. _ kaidy 

roapocllttJ ldJo.. 
metr tona 
po 2.000 III .. każ.. .f 
po 2.O~1Ił od każ· 

deso itatka. pro
mn, prayatwpły
waillcej {&po 

.. , 
1% 00 wpływu .. . 
bilety 

. 5% od wpływów 

z t.~ulu opla, 

po 100 zł oC 
"atrudn. osoby I 
poSz/odlc ..... 

. .wierzęoia 

2.000 zł od .-.6 

po 500 .... 

zatnIdn. 0I01iIf 

po 15\) si oł -
zatrudn. ~Itr 

200 zł od ltaDoo 

wisu 
po 100 III .. 
zatrudn. ~by 
i po 100 III od ~Dia 
tl0 150 zł .. 
każdą doro6, 
fJo 500 z! q poj ud 

pÓ 150 zł ... WeI 

100 zl ; P(, 50 cj od 

zauudń. a.obJ 
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S. Handel materiałami łatwo palnymi, wybuchowymi, tl'ujllcymi i irllCpni 

oraz 
a) .. każdy zbiornik , podziemny', 

do 1.000 I 
do 10.000 l 

do 100.000 I 
dQ 1.000.000 r 

powyżej 1~000.000 I 
It) .. każdy zbiornik nadziemny' 

do 1.000 I 
do 10.000 I 

do 100,000 ł 

cło 1.000.000 ł 

powyżej 1.000.000 ł 
.) w .tacjach benzynowych: ZR każdą pomp, 

lI8 każde uuąd;tenie do aazu 

95 6. Buary, targowiska 

1. Biura wszelkiego rodzaju 

VI SPÓŁDZJEL€ZOSĆ. RZEMIO'IŁO. USŁUGI. 

l. Rsemioeła przemysło,we 

97 l) rewio.la metalowe, uapr~wy maszyll i lIojazuów mechanicznyoJa 

'98 / 2) rsemłolła chemiczne, elektrotechniczne. elektroniczne. precYlJ1ge, 
wyroby tworzyw sztucznych i gumy, wyrób kOlwetyków itp. 

99 3) a) rumio.ła manży drzewnej 

It) tartaki 
100 ł) remio.la branży skórzanej, włókienniczej, odziewwej 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

/ 

103 
/' 

109 

no 

LU 

S) nemio.ta spożywcze 

- młynarstwo 

- wytwarzal!-ie ~apoj6w ehlodzą'eych 

2. Rzemiosła budowlane w zakres'" ili Jliownictw'l, prnoukcjl 'matenBłów 

budowlanych _ instalatorstwa, SZklar&lWa, cerumiki,' malarstwa. po
sadzkarstwa itp , 

3; Inne droLne rzemiosła 

ł. Ualuai 

l) pralnie i forbi~mie 

2) fryzjetatwo ,laITlskie 

3) fry:llje~8lwCl meskie 
, 

4) zakłady knsm~tyczne 

5) mycie okien, spc~ątanie " wstrzeliw'Ini,,'kolków itp. 

M odkażanie. tepl"nie • wadów. ,,,,cyzoni. odgrzvllluni • 

7) wypożyczalDle 'PC:t.l1tu gospodarstw'a ' dOlllUW t:gO 

II) k.Ollllnl.ul "'u 

3 

1.0 

" 

0.,3-

-, 

l., 

-

0,4 

0.1 
: 

.,1 

,.'0,2 

0,2 

.,5 

0,5 

0.3 

0,5 

0,5 

0.2 

0.2 

0.2 

• 

• 

-
200 zł-
40() zł 

700 zł 
1.ąOO zł 

1.500 d 

400 zł 
800 d 

1.4011 al 
2.000 zł 
3.000 zł 

100 d 
200 zł 

1-% od wp~ywu za 
placowlI 

-

" 

Poz. '286 

5 

100 zł 

po 100 zł nr!, 

zatrUtlD. UtiOuy 

po 100 zł od 
:/iatrudn. "Boby 
oraz po 75 zl za 
każdy ~paral spa

walnic~ 

po 100 zł od 
zatrndn. osohy 
po 75 zł od 
zatrodn, osoby 
200 zł 

p" 50 zł od 
zatrudIl ~ oschy 
po 50 Zl :,d 
Ultrudn. ,)~oby 

ro 200 zł od 
zatrtldn. ,osoby , 
po iSO zł od 
zat.rudn. osoby 
po lOO zł od 
zatrudn. oBoby 

po 75 zl 'od 

zatrodn. osoby -

po 150 zł od 
t.atrudu. 08oby' 
po 150 zł od 
i.atwdn. osoby 
po 50 zł od , 
zatruu~. osoby 
po 200 zl od 
:łlatrudu. osoby 
po 75 zł od • 

;.&atrudn. osoby 
po 300 zj od 
zatrud/l . uj;oby 
po 100 zj od 

zatl'udu. "~oby 

'. 
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l ! 

112 

113 

114 

115 ~ 

116 

117 

li8 

119 

2 

9) myjnie samochodowe 

10),i nne drobne usługi 

VII GOSPODARKA KOMUNALNA l MIESZKANIOWA. HOTELE. 
GASTRONOMl~ DOMY ~llESl~NE 

l. Urzedy worewód$ie miejskie, gmin 

oraz 
aR każde 1000 mieszkańców : 

- w miejsc" wościach lic/'ących do 5:000 mie!zkańc~w 
- w mrejscow"ściach pOWyżej 5.000 do 50.000 mieszkańc6w 
- w mie.iscowościach powyżej 50.000 mi.eszkapcóv. 

2. Przedsiębiorstw " ~e8podarki komunalnej i mieszkaniowej 

3. Spó lcł zielnie 11lIeszkaniowe 

4. Kemp ngi 

5. P'zedsiebiOl'stwa oczyszczania, wodociągi i kanalizacja 

6. lakłady .pogrzebowe 

120 7. Cmentarze grzebalne 

121 - 8. Zarządy zieleni mie.iskiej 

~22 

123 

124 

9. Hotele. motele, pensjonaty. domy wC~i'~owe 

• tym że za wiącźenie do ubezpieczenia: I , 

a) ryzyka zaginięcia lub krad~ieży rzeczy wniesionych przez go'ci do 
pokoi noclegowych - od każdegQ tysiąca zl sumy ubezpieczenia 
&8 każdy pokój 

h) ryzyka utraty , zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy oddanych przez 
gości na p~~ehowanie - od każdego tysiąca zł sumy obezpieczenia 

et) ,ryzyka utraty , zniszczenia . lub uszkodzenia pojazdów mechanicz· 
nych i rowerów w zamkniętych pomieszczeniach - od każdego ty- . 
siąca ~I sumy ubezpieczeni!, za każde stanowisko ~ 

1,0. Restauracje. kawiarnie, ~osl'0dy 

11. Domy mieszkalne I. 

a) czynszowe 

125 b) jednorodzinne i dwurod ?,lnnł1 . zaimowane wvlllcznie przez właści~ 

126 

( 

127 

eiela 

Uwaga: 

l) za lokale przelllysłowe, handlowe, rozrywlmwe. biura, gabinety lekar- . 
skie, tabo'rlltoria Itp. pobiera się składkI' podwyższoną o 100'l'o-

2) składka dodntkow'a za po~iadanie 'pSIl 

" 12. Nie zabudowany grunt 

VIII NAUKA T O~WTATA 

l. Szkoły, zakłady wychowawcze. 
do 100' uczniów 
do 250 uczniów 
do 500 uczniów 
do 1.000 IJCZ1JfÓW 

ponad 1.000 uczniów .,. , 

3 

/ 

0.8 
0,4 

1,5 

• 

500 zł 

po 100 al 
po 90 zł 
po 80:lł 

po 2 zł od każdej 

Izby 

5 

100 zł i po 150 zł 
od zatrudn . " ~oby 

po 75 zł od 
zatrudn . . osoby 

50 zł od każdego turysty 

400 zł oraz 40 zł za 
~żdy hektar 
18 zł aakażdy hek
tar 

/ 

50 III 

to III 

lQ Ił 

260 zl 
470 zł 
830 zł 

1.5óO zł 
2.600 :ił 

300 d oraz po 50 zł 
od zatrudn. oscby 

50d 

70 zł 

10d 

po 200 zł od 
zatnJdn. oso~y 

Złl każdą izbę po 
3 d, . składka mini
malna 100:lł 

80111 

100z1 

po 2 cł Z8 każdy 

metr bieżąc} 
wzdłuż ."icy 
~kładka mwimalDa 
6hł 

t 

" 
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l 

128 

129 

130 

131 

132 

133 
134 
135 

136 

137 

I3K 
13Y 
14 J 

141 

142 

143 
144 
14':> . 

14~ 

147 
148 

149 

150 

151 

152 

15S 
154 

--~--------------------~----------------

z tym że: 

a) ~zkoły techniczne, spo.towe, cyrkowe, baletowe I wojskowe opłaca
.ią składkę 'poJwyiszoną o 100%. 

b) zakłady wychowawcze, przedszkola ; Internaty opłacają .kładkę 
pocIwyższoną o 100% . 

2. Koionie (obozy wakacyjne) za każdy tllrnUH do miesiąca, 
a) z kąpielą w zbiornikach wodnychI 

do 100 uczestników 
do 250 uczestników • 
do 500 uczestników 
do 1.000 uczestników 

b) bez kąpieli - składkę obniża się o 50%. 

3. Nauczyciele: 
a) fizyki, chemii, zawodu, instruktorzy w szkołach zawodowych. pły-

wania, kultury fizyeznej, tańca, zaję6 praktycznych i techniCllllY_ 
b) pozostałych przedmiotów 
c) instrlJ ktorzy i t~enerzy ćwiczeń gimnastyki akrobatycznej 
d) personel wychowawczy i pedagogiczny w zakładach wyohowaw

czyeh i internatach oraz wychowawcy w przedszkolach. łłobkach 
l nauczyciele nalJc'l.ania początkowego 

4. Wychowawcy i opiekunowie na kol()niach i obozach -lIa kudy 
turnus 

5. Instytuty naukowe: 
Ił) nie prowadzące doświadczeń lub produkcji 
b) prowadzące doświadczenia lub produkcjo 

6. Biblioteki i czytelnie 

IX OCHRONA ZDROWIA. OPIEKA SPOŁECZNA. 

l. 
2. 
3. 

•• 

5. 

6. 

SŁUiBA WETER YN ARY JNA 

Lecznictwo zamkniętu 
Lecznictwo otwarte 
Inne zakłady służby zdrowia i 
a) laboratoria analityczne 
b) zakłady rentgenol<tgii, elektrokardiografii i przyrodolecznletwa 
c) zakłady dezynfekc.ii, dezynsekc.ii i deratyzacji, stacje aanitarn6-

-epidemiologiczne 
d) apteki i puukty apteczne 

Za włączenie do ubezpit>częń wymienionych w ust. 1-3 odpowiedsial
nOBci za zagiuięcie rzeczy oddanych do przechowania bądi wniesio
nych do pokoi składkI' nstaJa się w"dłng dz. XIl ust. 5. 

Zakłady opiekuńcze: domy rencistów, żłobki, domy dziecka, .aktady 
dla niewidomych lub nieuleczalnie ćhoryeh, zakłady dla ~walidów 
(bez produkcji) itp. 
Lecznictwo weterynaryjne: 
a) lecocuice 'wierząt 

b) 'lmbnlatoria weterynaryjne. pogotowia weteryol11'yjne itp. 
c) !ahoratoria sanitarno-weterynaryj,oe 
Lekarze medycyny oraz lekarze weterynarii: 
a) iekarze kosmetolodzy i chirurgii plastycznej 

. b) ~hirurdzy ' i ginekolodzy 
e) interniści. pediatrzy. neurolodzy, stomatolodzy i inni nie wymie

nieni wyże] 
d) lekarze i technicy weterynarii 
e) inseminatorzy 

Uwaga: Lekarze zatrudniający asystentów op/acaią składke podwyższonąl 

o 51)% . . ! 
1. Felczeny, lahoranci, położne, pielęgniarki. masażyści, rehabilitanci 
8. Technicy dent}'.styczni i fh.ykot;rapii,t'armaceuci i laboranci Rtrud

nieni wIptekach 
·9. Technicy obsługujący aparaturę radiologiczną 
lO. . Optycy wykonująC)' szkła kontaktowe , 

3 

1.1 
1,0 

0.8 
1.0 

1.2 
1.0 

-

M 

2,0 
1,5 
0,8 

.. 

-
, 

, 

4 

l/IOrJ 
280 si. 
520. " 
940.1 

, 

I 

50 

80 .. 
50 :!Ił 

120 al 

• 
100 III 

100" 

10Ó trloł 
z.trudn. 0lI0.., 

po ~oo tlł od 
zatrudn . . OMob, 

.3M si 
.200 si 
-

150 tli 
300 III 
150.l 
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155 

156 

151 

l58 
159 

160 

161 

162 

165 

1641 

165 

... 66 

,167 

168 

169 

110 

2 

X KULTURA I SPORT 

l. TP.Atry. kabarety. opery , ~Rle koncertowe. 

.I Bil ł' Po,t Y czynne tylk" w cza,ue przeusl .. wień ",ta,czone są do ubezpie
cz""", hez d"datk"wel składk.i) 

2. H'ale widnwisk"w<o-sfJOctowo: 

3. Muzea wystawy 

ł. KIU ... 
aj stale 
h) Gbi .. zdowe 

5. Domy kultury. klnhy .t1l''l pu "Ide 
, . 

la "bezpieczeni~, szatni pr7.\ d, I • ..,,,,,:,,eniach wymienionych w oet. 1-'-5 
/1tlbiera ,ię Skł , dkę dodatkową wtXi , u~ dz. Xll Ullt. 5 • . 

6. Cyrki. menażerie 

7. Wesołe miasteczka 

8_ Kluby (sekcje) 
- od ,zlonka sekc,jh 

l) IIzachowej. pingpongowe,i. bryd?:owel 

J) gimnastycznej. łyżwiarskiej. siatkówki. kos7.yk.6wkl, pUki: nożnej, 
ręcznei ; wodnej, hokeja, rugby. atletycznej. tenisowej. wędkarskiej 

3) kolarskiej. narciarskiej. saneczkar'skiei" bobsle ow~j, uekmierczej, 
Iu'czuiczej \ 

4) b~kselskiej. za'paśniczej. judo .. karate, Jeździeckiej, motorowej~ 8trze~ 
' Jeckiej; ' alpinistycznej. piecioboju 'nowoczesnego 

5) żeglarskiej, ka,jakafskiej, wioślarskiej 

6) :!otnicze,i.. szyb9wcowej. lotnia.rskiej, balonowej 

Uwaga: Miriimiłlna składka za ubezpiec2lenie.kłuhu (sekcji) wyuosi 100 zł, 
a ponadto za służące publiczności: ' , ' , 

a) trybu~y 

h) lodowiska, basimy. korty itp. orząd2lema - pobiera si, 
składk .. według ud.P,o,Wiedniego ust .. pu niwejuelo dziaiu. 

9. Strzelnice 

10 •• Hipodromy 
'-

• 171 11. 'Gry zręcznościowe I automaty 

lU 12. Lod~wi8ka 

ni U. Korty teni , owe 

17. Ił. Wyciągi narc!arskie 

175 

1';6 

15. Wypc,życZlłlnie sprzętu sportowego 

16. Zakłady kąpielowe 
, 

177 1'1. Pływalnie - .kładk~ oblicza eię na podstawłe dziennej frek· 

178 

179 

180 

wencji 

'Uwaga: 

,za włączenie do ubezpieczeń wym. w \lst. 16 i 17 odpowiedzialno~ci ,z tytułu 

zaginięcia (kradzieży) rzeczy oddanych do przechowania w zamykanych 
.. Iducz szafkach pobiera się dodatkową składkę od każdego tysiąCa zł 
l1IJIly ubezpieczenia • 118 każdą 8zafkll 

18. Ośrodki ' sportu i rekrelłc,ji 

19. Instruktorzy i trenerzy 

20. Przewodnicy wywkogóreey 

3 4 

500 zł 

, 1,5%. od rocznego 
obrotu 

5 

/ 

za każdy m" 10 zł 

, 400 zł 
200 zł 

250 zł 

2.000 zł 

po hł 

po 1,50 zł 

po 2 zł 

po 'Z,50 zł 

po 3 zł 

po hl 

l. za miejsce sie
, cls,ce 

1,5% od wpływu 
za bilety 

100 zł oraz po 20 zł za kaMe stanowisko 
(karabin) ; ' _ ' 

100 zł za każdą mas~ do 'J'Zutk6w 
100 zł oraz po 50 zł od każdego konia 

100 zł oraz pó 50 zł od każdego urządze. 
nia 
100 zł oraz l zł za każdy m~ 

100 zł 118 każdy kort 

350 zł za każdy wyci~ 

100 zł oraz. po 10 zl za każdy IIprzęt 

5% od wpływu za 
, bilet . 

1 zł od osoby 

10 zł 

0,2% ,ti wpływu 

ta bilety 
300 zł 

350 :U 

.. 

-/ 

,. 
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182 

183 

184 
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21. Przewodnicy tucy.;,.4~znj 

22. Instruktorzy przy;p<l~obie}1ia wojskowego 

23. Nurkowie pletwoourk_owie 

XI ~TOWARZYSZEN1A.ZWL,\ZKl. OHGA~TI.ACJE 
,WYZNANiOWE 

1. St'Hvarzyszcnia: 
muzycżi:ic, tea tralne. ,; picwafze Inb inne kultllralne;, Pol~ki Czerwony 
Krzyż, Liga Obrony K. al'l, ZWiązek Harl;crolwa POl8kic~u 

l!OO. 

\ 2011 zł 

2011 ~ł 

l 7.1 od osoQy, nie 

mUlej niż 100 zł 

i 

200 III 
100 al 

40 iI 

l 
) 

i 

15') zł 7:. każde \ ~ 

193 

194 

195 
196 

197 

198 

199 

, XII RYZYKA RÓŻNE 

1.- Osoby w .ż-yc4t prywa tn'yll) 

Za op/atą dodatkowe,i składki włącza się ryzyko uprawiania niżei wy
mienionych sportów:, 

a) boksu. karate. judo, 'rugby, zapasów, kolarstwa, narciarstwa, 
ieid";';ctwa 

b) żeglarstwa. kaj a~ą,ntwa 

c) sportów' lotniczy'chę aportu balonowego 

2. Myślistwo 

3. Samobieżne maszyny roboczo 

4. Mini-żłobki" pczeds~kola 

200 5. S~atnie: 

- o liczbie do 100 haków 
50.000 zł 

i maksym"lnej sumie ubezpieczeni. , , 

- o liczbie do 300 haków i maksymalnej sumie ubezpieczenia 
100.000 zl 

- o liczbie do 500 haków i maksymalnej sumie , UOOz"iee~()nia 
200.000 zł 

- O liczbie do 1.000 haków i maksymalne) sumie ubezpieczenia 
300.000 zl 

- D liczbie powyie} 1.000, b"ków i maksy malnei sumie ubezpieczenia 
500'.HOO zl 

- , 

, 

mzpoczeu 100 
pensjonariuszy. 

wychowanków, 
podople.-.:mycb 
po 10(1 zI 

200 z! 

po 20 zł za każdy 
rozp,ir.z(lty 1000 , 

100 zJ owaz za kat.. 
dy he,k:t&r 60 zl 

, l zj za każdy lOOO 
zł sumy , kOllZtory· 

su 

100 III' 
300 .,~ 

500 d' 

100 zł or .. 30 zł sa 

p.a do polowania, 
p& 2'.000' zł od ma· 
nyny 

300" 

'00311 

1.500 III 

1.-000 zł 

/ 
ł.5OO. 

< 

1.000 SI 
~ 

,', 


