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OBWIEsztz,ENIf! PREZESA P~S1WQWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia :n listopada 1985 r. 

--' '" :w spl'awJe ogłouen1a ogillny.c.h 'warunków uhęzp1e.czenla mi,enla W transporcie krajowym (cąrgo) I taryfy składek 
za !fi ubezpieczenle. 

" 
.1. N. podstawie art 12 mit. 3 ustawy z dnia 

20 września J984 r. o uoezpieczeniach majątkowych i' 
.. ob owych (Dz. U. Nr 45. poz. 242) ogłasza, się: 

11ogółn~ warunldlilbezp,iecz-€Iłia mienia w transporcie 
krajowym (car,go) ; stanowią(!4!) zaJączni.knr l do 
niniejszego obwieszcze,P-ia. 

2) taryf e sk.ładek za ubez.pieczenie mienia w transpor
cie 'krajowym {cargo), 'StcTnowiącą załącznik nr 2 do 

• nhiiejszegoobwi.eszc.zen,ia. ' 

.atwierd:lOne uchwałą nr 15 Rady Ubezpieczeniowej z 
tln183 p!I'Ź(tzjernika 1985 r. i ochwaą nr 40 Rady Ubez
pieczeniowej ,zdnił! 7 listopada 1985 I. 

2. Tracą moc:, 

.1) og6lne ' warunki ubezpłeC'Zfmia mienia jedll'Ostek gos
podarki uspołecznionej , od szkod w transporCie kra
jowym (cargo), zatwierdzone decyzją 'Ministra Finan
sów z dnia 24 stycznia 1980 r. nr GSU/4030-98!f9, ' 
ze ' zmianami zatwierdzonymi decyzją Ministra Pinan
sów .z dnia 4 ozerwcil 1983 r. nr DMtJ/4030~ 105/g3, ., 

2) ogólne warunki ' ubezpieczenia od szkód w transpor
cie kra-;owym, ~~lfga! mi-erua Jednostek:, ~o&pOOarld 

Finansów z dnia 9 czerwca 1982 r. nrDMU/4030-
-12/82 . 

3) taryfy składek za ubezpieczenia: 

aj w transporcie ,kolejowym (ryzyka elementarne 
i kradzież), 

hl w --transporcie r:zecznym, 
c) przesyłelc samochodowych na podróż; 
d) przesyłek lotniczych, 

@)przesyłek poc:z~owych. 

zatwierdz(me d~yzją ,M'mistra Finansów ' z dn'ia 22 ł«
tego 1951 r. nr UP/5767/2/51 i z dnia 4 sierpnia 
1961r_JlrBPJRMUl23J/61, 

~, tymż@ dotyd1cusowe ogólne warunki lpkt' l i 2.) .ita
ryfy {pkr 3' iStO'Sujesię do umów Z<1wartycllprz.ed w~i
śc1em w życie og61nyCh wanmków i uuyfy, wymieni~ 
!lyctl 'W ust. l, -do końca bi~ącego okresu ~tJez.piecze

nia , określonego w tych ~mowach. 

3. Ogólne war,Wlki ubezpieczenia i taryfa skłddek, 

wymieniQf1e w 'ust. 1, wchocti'ą w zyCie i dniem l' stycz
nia 1986 ' r. 

nIe ' 'usp.ołecmione.j. utwierdzone decyzją Ministra , Pł'ezes ' Pąństwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamskl 

ZałączPik nr 1 do' obwipszc7:eilia 
Prel€56 Pal'\ 5twDwego Za,kła.d:u Ueez
pieczeń z, dnia 22 listoTJada IY85 r. 
lłl~z. 2B7) 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE. KRAJOWYM (CARGO) 

".ostanowienia ogółDe 

§ I. Pa listwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) "Zawiera 
I: jednostkami gospodarki uspołecznionej, z osóbami fi
zycznymi uraz jednostkami , gospodarki nie uspołecznio

nej , zwanymi d al. e) .. ube'Zpięczającymi"',1:ll!'iowyubezpie-
, c'Z(~ nia mfenia w transpCJrcie krajowym , '(cargo). 

Ukres łw.rt0śt; libe.zpleczeriIa 

\ 
'§ 2;" 1. 'Umowa ube~ieczenta 'Ob'ej'ił:tuje ' ubezrrip.C'ze

nie ,mienia ~tn:nspOIcieK:ra]~"y.m .P;ieW?i(')n~'O na 
ryZyKO ubezpieczającego wsZystklffil , śr,QOkaml transportu 
w granicach Polskiej 'R:zeczYPosp'01ite'j Lu~owej na pod· 
atawie 'krajowej d o'kume1'ltacji, przewozowej. Umowa 
ubezpieczenia 0''Kreś16 roch:aje ·mitm1a ~głoszon~Q do 
ubezpieczenia i jego wartość. 

, --- ' 

2. UbezpieczenIe nie obejmllje: 

1) przewozÓw inwentarza żywego, , 

2) prZewozów platyny, złJ.lta , srebra i wyrobów z tych 
metali, kamieni szlachetnych i oó/szlachetnych, pe.reł 

i dzieł sztuki oraz przedmiotów ma iących szczególn'ą 
, wartość kotekcioner5k:ą, z tym że w odni esieniu 

do Jednostek gospud a,r'ki tlSpcit€cznionej wytączenie 
z ubez.pieczenia wyżej wy mienionego mienia dotyczy 
tylko przewozów ' tego mienia jako przesyłek poczto-
wych. ' 

3. MIe,nie o-bjęte jest .ubezpleczeni~m na ca--łej trasie 
' -przewo&\iI 'wyS:ouyw.anego z użyciem jedn,ego lub kilku 
ś'rodków transportowych. 

, , 

. 4. Ubezpieczenie ohejmuje wszystkie fazy przewo7U ' 
mienia , z niezbi;dn-vmi <,zYruJnicjatlu 'pcżeładmilrowymi, 
przejściowym jego magazyn""",,,, ,~m na trasie przewozu, 
trwającym niedlużej niż 14 cdn:/.. 

( 

.. 
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~. Przesyłk.i jednostek . gospodarki ' uspołecznionej sit 
ubezpieczone od rozpoczęcia ich załadunku na środek 

transportowy w miejscu nadania do przewozu - do do
starczenia przesyłki do magazynu odbiorcy w mie jscu 
prze2naczenia. 

6. Przesyłki ·osób fizycznych i jednostek gospoda(ki 
. ni e uspołecznionej są ubezpieczone; 

.1) gdy są przewożone przez przewoŹllika zawodowo 
trudniącego się prze wozem - od chwili przy jęcia . . 

/ przesyłek do przewozu, 

2) gdy są przewożone własnym lub wynajętym środ

kiem. transportowym - od chwili rozpoczęCia za ła

dunku 

do chwlU dostarczenia przesyłki do magazynu odb ior
cy w miejscu przeznaczenia. 

7. Ubezpieczenie mienia trwa również podczas ko
niecznego postoju środka przewozowego na trasie prze
wozu, w miejscu hib warunkach dostatecznie zabezpi9'- . 
czających przed kradzieżą lub uszkodzeniem. 

§ 3.. Wartość ubezpieczeniowll (sumę ubezpieczenia) 
dla poszczególnych przesyłek ubezpieczonego mienia sta
nowi wartość określona w fakturze dostawcy łub w za
,stępującym fakturę dowodzie wewnętrznym, a gdy tych 
brak - faktyczne koszty zakupu tego mienia lub - koszty 

. jego wytworzenia. 

§ 4. 1. PZU odpowiltda za szkody polegające na' 
qszkodzeniu lub utracie mienia, powstała wskutek nastą-
pu i4cych zdarzeń : . 

l) pożaru, uderzenia piorunu, wybuchu. huraganu 
i sztormu, powodzi'. deszczu nawalnego. lawiny. za
padania i usuwania się ziemi. spadnięcia przedm i-ot,.!! 
na ś rod e k trans portowy, 

2) wy padku, jakiemu uległ środek transportowy, 

3) zagini ęcia, krodzieży i rabunku, 

4) z innych przyczyn niż w ymienione w pkt 1-3, .le
teli w ich następstwie doszło do połamania, potłu
czenia, rozbicia, wycieku, pOc\nrcia, zabrudzenia, roz
sypania, poplamienia, pogięcia, zgniecenia, zamocze
nia i porysowania przewożcnego mienia. 

' . 
2. PZU pokrywa dodatkowo poniesione przez ubez-

pieCza j ą cego i udok umentowane koszty' 

.1)- raŁunku ubezpieczonego mienia mającego na ce lu 
zmniejszenie 'strat lub niedopuszczenie do ich" zwi ę k
szenia, 

. 2) spo rZąd ze nia przez przewoźni k a lub sped ytora na 
żądilo i p. u beh)iL'cZającego : p r otokołu o stanie prze
sy/kh nie dot yczy · to k osżt ów współudziału spet:!y
tora w protokólarn ym usta laniu stanu przesyłk i przez 
poprzedniego p rzewoźn i k a. . 

§ 5. 1. PZU ~ie od"powiada za szkody I 

l) nie przekraczające 1.000 zł, 

l) polegające na braku tr'.iary lub wagi w grantcacą 
obowiązujących nor~ ubytku naturalnego. 

3) spowodowane działaniem deszczu. mrozu, upału, : 
śnjegu . lub gradu, chyba że szkoda taka . pow5tałd 
w bezpośrednim następstwie wypadku. jakiemu uległ 

·· środek transporto\'Vy, 

-4} powstałe z winy nadawcy przesyłki z ubezpieczonym 
mieniem, a VI szczególności na skutek wad tego 

-mienia, niewłaściwego załadowania oraz opakowania 
nie odpowiadającego Polskiej Normie lub normi e 
branżowej albo właściwościom przewożonego mien ia 
i środkowi transportu użytemu do przewozu - jeżeli 
normy nie określają op fl kowa~ia, 

5) powstałe z winy odbiorcy przesyłki zCiwierająceJ 
ubezpieczone mienie, . 

8) powstałe wskutek wypadku środka t ransportowego · 
należącego - do ubezpieczającego, jeżeli został on 
spowodowany złym stanem technicznym tego :środka 
transportowego lub z winy obsłu gi, 

1) powstałe podczas przewozu mi on:i] w ramach trans
portu dokonywanego w obrębie tej samej nierucho
mości (posesji). 

2. PZU nie odpowiada ponadto za szkody powstałe 
wskutek zdarzeń wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4~ 
jabU dotyczą mienia; 

l) przewożonego jako bagaż ręczny. 

.2) przewożonego w ramach handlu obwoźnego, 

3) . przewożonego samochodami stanowiącymi Wld3I10ŚĆ 
pracowników ubezpieczającego lub zatrudnion ych 
przez niego chałupników . a jeśli u bezpieczającym 

jest osoba fizyczna lub jednostka gospod arki nia 
us~ołecznionej - równiez samochodami stanowią
cymi jego własność, 

-4) uszkodzonego i zdekompletowa nego. 

5) pozostawiom' go bez d ozoru lub bez zapewnienia 
. innego skutecznego zabezpieczenia podczas postoju 
środka· transportowego. 

3. W razie szkody ukr ytej 
obowiązany udowodnić, że szkoda 
transportu. 

ubezpi eczający jest 
powstała w czasie 

Za;wleranłe umów ubezpieczenia. 01 • .res Qdpowiedll,!lnoścl 
PZU. Sklaflka ubezpieczeniowa. . 

§ 6. 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na pód
stawie pisemnego wniósku (oferty) - ubezpieczającego. 

2. Wni osek jednostki gospodarki usp.ołecznioneJ po
winien zawi erać co r;ajmni ej następujące dane : 

l) pazwę i adre.s ubezpieczającego. 

2) nazwę zrzeszenia (związku) oraz nazwę organu za~ 
łożycielskiego-. ! 
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3) sj)os6b ubezpieq;enia , z jednoczesnym okreŚleniem: 

a) przy ubezpieczeniu wed ług polisy obrotowej -
Vrup rodzajowych zgłoszonego , dó ubezpieczenia 

" mienia oraz planowimą jego wartość wynikającą 
I rocznego planu ubezpięczającego, potwierdzoną 

) przez głównego ksi ęgo','ego, 

' It) przy ' ubezpieczeniu werllug polisy generalnej - , 
grup rodzajowych zgłoszonego do ubezpieczenia 
mienia wraz z zobowiązaniem się ubezpieczajl\

,cego do prowadzenia .. dzienn,ikaubezpieczeń,/1 na 
druku PZU, zapisywanią w nim wszystkich prze· 
.yłek z JlbezpieC'zonym mieniem i pr'lekazywania 
PZU w terminach okreś lonl'ch w polisie wyciągu 
z dziennika ubezpieczen, zawierającego dane do
tyczące przewiezionych przesyłek l ich wartości 

oraz użytego do przewozu środka transportowego, 

c) przy ubezpieczeniu 'według polisy jednostkowej 
- zawa:rtości zgłoszonej do ubezpieczenia prze
Iyłki z podaniem jej " wartości oraz użytego do jej 
przewozu środka tr4n"sportu; 

4) okr"es ubezpieczenia. 

3. "Wniosek osoby fizycznej lub jednostki gospodarki 
nie, uspołecznionej powinien zawierać co najmniej nast~
puJ~Ge ?ane: 

l) lniię I nazwisko lub n azwę. z~leżnle od " tegą. czy 
ubezpieczającym jelt osoba fizyczna. czy jednostka 
gospodarki nie uspołecznionej, 'oraz adres ubezpie
czającego, 

2) Iposób ubezpieczenia li jednoczesnym określeniemI 

a) przy ubezpieczeniu według systemu polisy ,ene- , 
Talnej - grup rodzajowych przewotonegp I zgło
.zonego do ubezpieczenia mienia oraz zobowi~,. 

"zaniem się ubupieczdjącego do prowadzenia, 
dziennik(l ubezpieczeń na druku PZU, zapilywa
nia w nim wlzystkich przesyłek I ubezpł.c~ 
nym mieniem i 'przekazywania PZU w tamlnach 
określonych w polisie wyciągu z dziennika ube.· 
pi eczeń. zawierającego dane dotyczące przewie. 
zionYfh przesyłek i ich wartości oraz środka tranl
portowego użytego do przewozu, 

b) przy ubezpieczeniu według systemu polisy jed
nostkowej - zawartości zgłoszonej do ub •• ple. 
czenia przesyłki (przesyłek) z poq,aniem jej war
tości oraz środka transportowego -llzytego d. Jej 
przewozu. 

3) okres ubezpieczenia. 

4. Jeżeli wniosek" nie zawiera wszystkich danych 
określonych w ust. 2 i 3 albo został SPorzlldzony 'WadU· 
wie lub niezgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 
ubezpieczający jest obowilłzany - na wezwanie :pZU - ' 
uzupełnić lub sporządzić wniosek zamienny w terminie 
14 clili od daty otrzymania pisma PZU. 

5. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić PZU od
powiedzi na wszystkie - pytania zamieszczone w formu
larzu wniosku lub skierowane do niego w Innej formie 
oru ' podać wszystkie' alane mu okolicznołcl lstob\. dla 
.oceny ryzyka, ukresu odpowiedzialności i mające wpływ 
na wysokość składki. 

Poz, 281 

§ l. 1. Przewożone mIenie jednostek gospudarki 
uspołecznionej może być ub'ezpi eczone według: 

l) polisy ' obrotowej - je',w li zgł a sza się do ubęzpie

czenia wszystkie lub sciśle określ one rodzaje mieni a 
p r zewożonego na ryzyko ubezpiec'zajqcego - na pod-
stawie pl~nowanej wart oś ci tego mienia, ' 

2) polisy generalnej - jeżeli zgła sza się do ubezpie· 
czenia tylko nIek tóre , ściśle ok reślone rodzaje mie· 
nia przewożDnego na ryzyko uhezpieczającego - na 

'podstawie fakt ycznej wartości tego mienia, llstalonej 
po ",dokonaniu przewozow, 

3) polisy jednostkowej - jeżeli zgłasza się do ubez-, ' 
pieczenia jedną lub więcej ściśle oznaczonych prze
syłek z określonym mieniem - na podstawie fak
tycznej yvartości tych przesyłek. 

2. Przewożone mienie osób fizycznych I jednostek 
gospodarki nie uspołecznionej może być ubezpieczone " 
według: 

1) polisy generalnej jeżeli ubezpieczający prowadzi 
księgi handlowe lub podatkowe ' i zgłasza doubez

,pieczenia , wszystkie lub ściśle określone rodzaje mie
nia, przewożonego na własne ryzyko, według jego 
wartości usta lonej po dokonaniu przewozów w okre
sie Toczny~ ubezpieczenia. 

2) polisy jednostkQwej - jeżeli ubezpieczający zgłasza 

do ubezpiec;.zenia jedną lub więcej ściśle oznaczonych 
przesyłek z określonym mieniem według faktycznej 
wartości tych przesyłek. 

18. 1. PZU stwierdza zawarcie umowy ubezpIecz •• 
nia polisą (dokumentem ubezpieczenia), kt9rą przesyła 
ubezpieczającemu najpóżniej w ciągu 1 miesiąca od daty 
"trzymania wniosku zawierającego wszystkie dane nie
zbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. 

2. Jeżeli polisa zawiera postanowienia, które odbie· 
gają na niekorzyść ubezpie l=zającego od treści żłozonego 
przez niego wniosku lub niniejszych ogólnych warunków 
ubezpieczenia, PZU zwróci ubezpieczającemu na to uwagę 
na piśmie przy doręczaniu polisy; wyznaczając 14-dnió· 
wy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykona
nia tego obowiązku przez PZU. zmiany dokonane na nie
korzyść ubezpieczającego są nieważne. W braku sprze· 
ciwu uważa się, że umowa doszła do 'skutku zgodnie z 
treścią polisy następnego dnia po upływie wyznaczoriego 
terminu do złożenia sprzeciwu. 

§ 9. 1. Odpowiedzi~lność PZU rozpoczyna się od 
następnego dnia po złożeniu wnIOsku, chy ba że we wnios"
ku oznaczono póżniejszy termin początku odpowiedzial. 
ności. 

2. W razie ubezpieczeni a zawieranego p'rzez osobę 
fizyczną lub ' jednostkę gospodarki nie I1społecznionej 

według 'polisy jednostkowej (§ 7 ust. 2 pkt 2), odpowie
dzialność PZU jest ponadto uzależniona od zapłacenia 
Ikładki. 

3. Za dzień zgłoszenia wniosku uważa się: 

1) przy zgłoszeniu ltstem poleconym - datę , nadania 
listu według datownika pocztowego. 

, 
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, 
J) przy zgłoszeniu Hstem zwykłym 

wniosjcu prłez PZU. 
dzień otrzyrnanlci 

ł ·10. 1. W ubezpieczeniu mienia jednostek ·gospo
larki uspołeczniońej: 

.1) okres ubezpieczenia liczy się od daty rozpoczęcia 
odpowiedzialności PZU t trwa l rok, chyba że umo
wę ubezpieczenia zawarto na okles kr~tszy (ubez-
pieczenie . krótkoterminow.e), . 

.1) umowęubezpieczenla, · z wyjątkiem ubezpieczeń ' 
krótkoterminowych, przedłuża się automatycznie na 
na:st~pny okres roczny, chyba że .strona wypowre
działa umowę najpóźniej na 2 miesiące przed upły

weni bieżącego okresu ubezpieczenia; na wniosek 
jednostki gospodarki uspołecznionej okresy ubezpie
czenia mogił być dostosowane do roku, kalendarzo-

. wego, 

ł) ubezpieczający Jest obow~ązany vi terminie określo
nym w polisie przesłać PZU dane niezbędp8 do do
konania wymiaru ' ~kładki Z4 każdy następny roczny 

'okres ubezpieczenia; po upływie tego terminu PZU 
pobiera karę za zwłokę w wysokości . JOl, . składld . 
rocznej. ~ 

2. W ubezpieczeniu mienia osób fizy<;znych jedną. 
stek gospodarki nie ' uspołecznionej: 

1) okręs ubezpieczę ni a liczy się od daty rozpoczęda 

odpowiedzialnoścj 'PZU i trwClI 

'a) przy ubezpieczeniu zawartym według polisy ge
neralnej - jeden rok, chyba :te umowę ubezpie
czenia zawarto ' na czas krótszy, 

b) przy ub.ezpieczeniu zawartym według ' polisy- jed:': 
nostko'wej - w czasie wskazanym w dokumencie 

. ubezpieczenia (polisie). . 

2) umowę ubezpi eczenia zawart'ą według polisy gene
ralnej na . okres jednego roku przedłuża się milcząco 
na dalszy .okres roczny, chyba że strona wypowie
dzi ała ' umowę najpóźniej na . dwa miesiące przed 
upływem kończącego się okresu ubezpieczenia. 

§ 11. 1. Składkę za ubezpieczenie ustal.a si~ na pod
stawie obowiązującej taryf~ skladck~ 

2. Za podstawę do oblicze'nia składki od jednostki 
gospodar.ki uspołecznionej przyjmuje się: 

l) przy ubezpieczen iu zawartym według polisy obroto
wej - planowaną wartosc . ubezpieczonego mienia 
(§ 6 ust. 2 pkt 3 lit. al, 

.2) przy ubezpieczeniu · zawdnym . według polisy genp.
raJnej, - filktyczną wa rto;~ć prźewiezionego i ubez
pieczonego mienia (§ 6 l}st. 2 , pkt · 3 lit. b). 

3) przy ubezpieczeniu zawartym według polisy' jed
nostkowej - fakt'yczną wartośĆ zgłoszone j do ubez- . 
pieczenią przesyłki lub przesyłek (§ 6 ust. 2, pkt 3 
lit. c);-

3. Jednostka gos.podarkiu·społecznionej obowiązana 
Jest · zapłacić skladkę w terminie . podanym w polisie łub 
zawiadomieniu o płatności składki. 

4, .za podsta wę do obliczenia składki' od osób frzycz
nych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej przyj.-
muje się: . " . 

1) przy ubezpieczeniu zawartym według polisy gene- , 
raJnej - wartość przewiezionego i ,ubezpieczonego 
mienia wykazaną przez ubezpieczającego w dzien- ·· 
niku ubezpieczeń (§ 6 ust. 3 pkt 2 lit. a), . 

. 2) przy ubezpiec'zeniu zawartym według polisy jed
nostkowej " rzeczywistą wartość zgłoszonej do ubez
pieczenia przesyłki lub przesyłek (§ 6 ust. 3 pkt l 

. lit. b). . 

5. Osoby fizyczne l jednostki gospodarki nie uspo
łecznionej obowiązane sll zapłacić składkę: 

1) w terminie wskazanym w polisie - w razie zawar
cia umowy ubezpieczeńia . !"edług ' polisy generalnej. 

2) .z góry, ' przy zawieraniu umowy ubezpieczenia -
w razie zawarcia umowy ubezpieczenia według poll
sy ' jednostkowej. 

ObowIązki ubezpieczającego. 

~ 

§ 12. t. W razie powstania szkody ubezpieczaJący

jest obowiązany: 

l) użyć wszelkich dostępnycn środków w celu jej 
zmniejszenia oraz niedopuszczen~a do jej rozs.za- / . 
rzenia, 

2) jeżeli szkoda powstała w wyniku kradzieży lub ra
buńku, wypadku drogowego lub katastrofy śr0dk~ 
transportowego, .a dotyczy mienia · przewożonego 
środkami transportu należącymi do ubezpieczające.- , 

go -r o fakcie kradzieży lub rabunku. wypadku 'lub e 
katastrofy zawiadomić niezwłocznie Milicję Obywa- ' 
telską, 

3,... zażądać od przewofnika, jeśli trudni się on za"';odo- '. 
wo · p,rzewozem, lub spedytora sporządzenia protokołu 
o ,stanie przesyłki, zgodnie z przepisami o przewQzie 
przesyłek, oraz wziąć udział w jego sporządzeniul 

w razie odmowy przewoźnika lub sped.ytora sp 0-

J:ządzenia takiego protokołu albo w . razie przewozu 
mienia własnym . środkiem. transpoltu - sporządzić , 

komisyjny .protokół szkody oraz dokonać wszelkich 
innych czynności określonych w przepisach o postą

pewaniu w rażie powstania szkody w czasie tran
sportu mienia jednostek ' gQspodar.kl uspołecznionej, 

4) sporządzić we własnym zakresie - 'jeś!l , ubezpie
czone mienie było przewożone własnym środkiem 
transportowym ubezpieczającego oświadczenie 

o powstaniu szkody uwzględnia1ące wszystkie , 
istotne dla sprawy okoliczności i dowody, 

5) zawiadomić PZU o fakcie szkody bezzwłocznie : 

Ił.) jednostka gospod:lrki uspołecznionej - najpóźniej 

w . ciągu 14 dni o szkodzie powyżej 100.000 zł, 
a o szkodzie poniżej tej kwoty - najpófniej w, 
ciągu 30 dni. 

b) osoba fizyczria lub jednostka gospodarki nie uspo;-' 
łecznionej - najpóźniej w ciągu 3 dnr, 



/ 

Monitor Polski Nr 44 - 613 - Poz. 281 

6) zezwolić PZU na dokonanie czynności mających l1a 
celu ustalenie okolicznosci .powstania szkody, · je:j 
rozmiaru i rodzaju oraz udzielić potrzebn ych w tym 
celu wyjaśnień, jak .równi eż przedstawić ni ezbędne 

. dowody, 

'?) dostarczyć PZU w ci ągu 14 dlli od daty zgłoszehid 

szkody nastp,pujące dokumenty: 

al protokół szkody o którym mowa w pkt 3, 

b) oryginał listu przewozowego lub innego doku
mentu przewozoweg,9. na podstawie któr ego ubez
pieczone miffi1ie było przewożone - jeżeli było 

ono przewożone przez przewoźnika trudniącego 
się zarobkowo przewozem. 

cl oryginalny _ ra.chunek dostawcy (fakturę) lub inny 
miarodajny dowód dosta~y, 

d) kopię zawiadomienia złożonego Milicji Obywatel
skiej, o którym mowa ~ pkt 2, 

e) dokładne ohliczenie poniesionych strat. zgodnie 
z ustaleniami ·· protokołu szkody. o którym mowa 
w pkt 3, podpisane przez g łównego księgowego -
w razie gdy ubezpieczającym . jest jednostka gos
podarki ' uspołecznionej. 

2. W razie niedopełll1 ~nia przez ubezpieczającego 

któregokol wiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 
pkt 2~7, PZU może odmówić odszkodowania w części 
lub całości, chyba że nied opełnienie obowiązku · nie miało 
wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody albo 
jej rozmiaru bądź też na ustal i;nie wysokości odszko-

. dowania. 

Ustalenie wysoKości , szkody odszkodowania. 

§ 13. Wysokość szkody w · ubezpieczonym ' mieniU 
ustala się : 

1) w razie- zniszczenia lub . utraty całej przesyłki lub. 
jej części albo takiego uszkodzenia mienia. że z uwa
gi na je!go właściwości n·ie nadaje się ono do na,
prawy - według ; wartości zniszczonego. utraconego 
'lub uszkodzonego mienia na podstawie cen obowill
zujących w dni·u powstania szkody, ~ tym że: 
a) dla mienia Jednostek gospcdm ki uspołecznionej 

przyjmuje się wartość ustaloQą w fakturze do
stawcy ' lub w zastępującym fakturę dowodzie we
wrlętrznym, 

b) dla ., mienia osób fizycznych I jednostek gospo
darki nie uspołecznionej przyjmuje się wartość 

_ ustaloną według zasad podanych pod lit. a) lub 
według faktycznych kosztów ·zakupu bądź wy
tworzenia. pomniejszoną ·0 stopień zużycia mienia 
na dzień powstania szkody, 

2) w razie uszkodzenia mienia, które . nadaje się do na
prawy - według kosztu naprawy . ustaI,onego na' 
podstawie cen, o których tJlowa ·w pkt 1. 

3) w razie uszkodzenia mienIa w' stopniu kwalifikują
cym do dalszej sprzedaży, lecz po obniżonych . ce
nach - według rM-nicy pomiędzy wartością tego 
mienia przed wypadkiem a ceną ustal?ną .w drodze 
przeceny; . Q każdej przecenie ubezpieczonego mienia 

. ubezpiecziljący obowiązany jest powiadomić .właści-
wą terenową jf.dno!Stkę PZU. 

I 

§ 14 1. Odszkodowanie u~tala się w kwocie odpo-
Wiadającej wysokości szkody (§13), z tym że: 

l) od ustdlonej wysokości szkody potrąca się: 

a) wartość pozostałości po zni'szczonym lub uszko
dzonym mieniu! o którym mowa w i 13 pkt l, 

h) udział włdsny w wysokości 20% szkody , nie· 
wi~cej jednak niż 150.000 zł w mieniu plzewoż'o
n ym wyna.jętym - !ub własnym środkiem t ranspor
towym ubezpieczającego; nie dotyczy to 'szkód 
spowodowanych przerzutem ognia na śiodek 

transporlo'Wy, uderźeniem piorunu, wybuchem 
poza środkiem transportowym, huraganem. sztor
me.Dl, powodzią ,~ lawiną, zapadnięciem i usuwa
niem się ziemi. wypadkiem środka transportowego 
spowodowanym przez. innego użytkownika drogi 
oraz szkód, ża które ponosi odpowiedzialność 
-J.r ła sciciel wynajętego środka transportowego, 

2) do wartości szko!1Y dolicza · się poniesione przez 
ubezpieczającego I udokumentowane koszty, o któ
rych mowa Vi § ' 4 ust; : 2. 

2. Jeżeli wysokość szkody została ustalona według 
kosztów napraw.y ' (§ 13 pkt 2), odszkodowanie nie mpże 
przekroczyć rzeczywistej wart0ści uszkodzonego mienia 
w dniu powstania szkody. 

3. W uzasadnionych przypadkach wysokość · odszko
dowania dla osoby fizycznej lub jednostki gospodarki 
nie uspołecznionej może być ustalona na podstawie kosz
torysu . sporządzonego przez rżeczoznawcę powołanego _ 

prz~PZU lub powołanego w porozumieniu z PZl.! przez 
ubezpieczającego. 

4. Odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek ra
bunku przesyłki zawierającej złoto, platynę. srebro I wy
roby ż tych metali, jak również kamienie szlachetne 
I półszlachetne oprawio~e . I nie oprawione. nie może 
przekroczyć : .. 

1) 1.000.000 zł '" jeżeli transport był wykonywany bez 
kon wo jenta. 

2) 3.000.000 zł ~ jeżeli transport był wykonywany . 
z jednym uzbrojonym konwoj~mtem, 

3) 10.000.000 zł - jeżeli tf/!nsport był wykonywany 
z dwoma uzbrojonymi konwojentami, 

' 4) powyżej 10.000.000 zł . - jeżeli transport był wyko
nywany z trzema uzbrojonymi konwojentami: 

Wypłata odszkodowania. , 
Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie. 

, . 

§ 15. t. PZU, wypłacą odszkodowanie Vi ciągu 30 dni 
od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, pod wa
runkiem złożenia PZU przez ubezpieczającego w ciągu 

14 cni od tej daty dokumentów, o których mo.yva w § 1'2 
ust. 1 pkt · 7. Jeże li · złożenie wymieni onych dokumentów 
nastąpiło po tym terminie, a roszczenie nie jest przedaw
nione ~ odszkodowanie jest . płatne w ciągu 14 dni po 
ich dostarczeniu. \ 

2 . . \Jeżeli dostarczenie przez ubezpieczając-ego w cią
gu 14 dni od daty powstania szkody . wszystkich nie
zbędnych dokumentów dotyczących tel szkociy (list . 'l 
nie jest mozIiwe, PZU obowiązany jest - na żądanię 

• 

.~ . 

I 
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ubezpieczającego - wypłacić w 
.pumą część odszkodowania. 

t~rminie 30 dni . bez- • dowania. Jen'li PZU pokrył tylko część szkody. ubezpie-
, czającemu p:zysluguje co do pozostałej części pierwszeń

. stwo zaspokojenia pl zed roszczeniami PZU. 
§ 16. 1. Jeżeli - ubezpiecza jący nie,zgtidza si ę· z uStd

leniami właściwej ' jednostkI. organ izacy jr,ej PZU co do 
odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości 

odszk odowania. moie w te nninie 30 dni od otrzymania 
rawiadomienia w tej sprawie zgł osić na piśmie ządanie 
ponownego rozpatrzenia Spl awy przez bezpośrednio nad
rzędną jednostkę ' orgdnizacy jną PZU. 

2. Wlakiwa jednostka organizacyjna PZU jest obo
wIązana poinformować ubezpi eczającego o terminie ' wy
mienionym w ust. l ora7 wśka'zać nadrzędną jednostkę 
organizd cyjną, do której może byt ·wniesione ,żądallie po
nownego rozpatrzenia sprawy. W rązie .nied oprdni enia 
tego obowiązku termin przewidziany w USt I nie biegnie. 

3. Nadrzę~na jednostk a orga nizacyjna PZU jest obo
wiązana rozpatrzyĆ" sprawę i zawiad omić ubezpieCla jq
eego o wyniku w terminie 30 doj od . otrzymania jego 
wniosku. 

§ 17. t. Jeżeli ubezpieczającym jest jednost_ka gospo
darki uspołecznionej podlega jaca państwow emu ar hitra
iowi gospodarczemu, może dochodzić roszczenia w dro
c:!ze post ę powania arbitrażowego nie wczesniej niż po roz
patrzeniu roszczenia przez nadrz<,;dną jednostkę o'rganl
racyjllą PZU, chyba że nie zostal przez nią zachowany 
termin określony w § 16 usl. 3. ' 

2. Jeżeli ubezpieczającym jest osoba, fizyczna . jed
nostka gospodarki nie Lls polecznionej lub jednostka gus· 
poda rki uspołecznionej nie podlega jąca ' państwowem11 
arbitrażowi gospodarczemu, mogą one dochodzić roszczeń 

2. Ni e przech od zi na PZU roszczenie ubezpieczaj,
tego przeCl w ko osobom, za które ubezpieczający ponoal 
od'powiedzi d!ność lub z którymi pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 

3, Ubezpieczający obowiązany jest na żądanie PZU 
udzielić pomocy przy dochoclzenlu roszczeń regresowycb 
przeciw os()boO'J trZEcim, dostarczyć Informacji oraz do
wodów niezbędnych do dochodzenia roszczeń .. 

4, PZU może odmówić wypłaty odftkodowania lu. 
Je odpowiednio zmniejszyć. gdy . ubezpieczający b.z zgo
dy PZU zrzekł s i ę rOf,zczenia do przewoźnika lub innej 
osoby trzeciej odp'JWledzial 'nej za szkodę albo przez zbyt 
późne doslarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 3. 
uniemożliwił PLU dochodzenie roszczenia regresowego na 
sk utek jeg o przedawnienia. Jeżeli zrzeczenie się lula 
ograniczpnie roszczenia zostanie ujawnione po wypłace. 

niu przez PZU odszkodowania PZU prqsługuje prawo 
dochodzenia od obezpieczającego ~wrotu ' cułoki lu~ 
części wypłaconego odszkodowania. 

Postanowienia kotJcow. 

, 19. t. Zawiadomienia ' ł oświadczenła ubezpiecz .. 
Jtlcego w związku z umową ubezpieczenł. powinny b~ 
skłl'ldane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub prze. 
syłane listem polecon ym. . 

na drodze sądowej bez zachowa nia trybu. o którym mowa 2. Jeżeli ubezpieczający zmienił adres lub .ledzf~ 
w § 16, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od " nie zawiadomi! o tym PZU, przyjmuje się, te PZU do
dnia zgloszenIa roszczenia do PZU. ' pełnił swojego obowiązku zawiadomienia lub oświadcz .. 

nia, jeżeli pismo wysłal pod ostatnim manym mu adr .. 
• em lub do siedziby ubezpieczającego. .......... 

ROSlC'zeola regresowe. 

§ 18. 1. . Z dniem wypłaty odszkodowania , roszczenia 
ubezpieczającego przef!>iwko fHze-wożnikowi lub innej 
os[~bit> trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z 
mocy prawa lila PZU do wy<;;o kośd wyplaeon,ego odszko-

§ 20 W porozumieniu ~ ubezpieczającym do umowy 
ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowl~nla - do
datkowe lub odmienne od ustalonych w ogólnych warun
k ,'1ch ubezpieczeni/! . P05tanowieni~ t. nłe moglt by. 
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 
prawa . 

Zlłł.,C'7Ulk nr t do obwielzcz-enla 
Pf~ le511 Pań~twow.,go Z.kładu Uha .. 
~i8{'z.ń z dnta 2l lłstopad. 1985 " 
(poz. 2871 

TARYFA SKŁADFK ZA UBEZPIECZENIE MIENtA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGOt 

§ t. Niniejsza taryfa skladE"k ma zastosowanie dą 
ubezple< zenia mienia w transpn rcie krajowym jednostek 
guspod ark i uspo łecznionej. osóh fizycznych o r~ jedno
stek qnsp00arki nie uspołeczn ionej . 

§ 2. t. Składkę za ubezpieczenie mienia przewożo
nego . z użyciem - Jednego lub kilku rMnycQ środków 
tra·n"portowych · oblicza się od _ wartości ubezpieczeniowej ' 
tego mienia (SllllIY ubezpieczenia), określoneJ dta -pos.zcze- . .. 

g61nych systemó~ ubezpieczenia (wedlu, po.l • ., obrot .. 
we]. generalnej lub jednostkowej) w og6lnych warunkacll 
ubezpieczenia - według stawek taryfowych 'Wyratonydl 
w promilach (~ool luh wedluQ zasad okreśłonydl w f C 
taryfy_ 

2, . Ogl'illoą sumę sk1adkl ustal/! alą w pełnych złotycb. 
Najniiszl( sldadkę 'Z Jedne, polisy uatala 51, ·.a kW1lt, 
300 zł . 
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Składki taryfowe · za ubezpieczenie mienia według polisy generalnej lub jednostkowej 

§ 3. 1. Stawki . taryfowe za .ubezpieczenie . !IJlienia przewożonego 
wodnym wynosZ4: 

transportem kplejowym, samochodowym 

Poz. 

: 
l 

J 

• , 
I 

6 

'ł 

.' ł 

10 

U · 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Rodzaj mienia 

Węgiel i brykiety, paliwa oraz przetwory paliw 

Wyroby butnietwa żelaza i metali nietełaznycb 
, I 

Wyroby metalowe, maszyny i urządzenia 

Wyroby precyzyjne (m.in. rotooptyczne) 

Środki transportn - zespoły i c~\lIiCi poiazdó~ 
W yroby elektrotechniczne i elektroniczne 

. Materiały i ar.tykuły chemiczne 

Materiały budowlane 

Wyroby ze szkła; ceramiki ~z l achetnej 

Wyroby przemysłu drzewnego 

Wyroby i artykuły papiernicze 

Wyroby włókiennicze 

~tykuły odzieżow"e . i obu\vie -

Wyroby skórzane i kuśnierskie 

Wyroby spirytuso~'I'e ' i drożdżowe, wyroby winiarskie I piwo 

Używki i ich ekstrakty, tytoń i ~yl'oby tytoniowe 

Artykuły ~P.ożywcze nie wymienione wyżej 

Wyroby poligraficzne 

Stawka taryfowa w promłłaeh (O{ 00) 
, 

transport. ! transport transport 
samoehQ-kolejowy I 

dowy . 
wodny 

0,50 0,80 1,00 

0,50 1,20 1,40 

1,50 1,20 1,60 

2,70 1,20 1,80 

1,50 1,20 1.60 

2,70 1,20, 1,80 

·· 1,50 1,20 2,10 

1,50 1,20 1,60 

3,90 8,80 1,60 

3,50 4,20 -
1,00 1,20 1,60 

1,00 1,20 1,40 

·1,40 . , 1,20 - 1,60 

1,4~ . 1,20 1,60 

2,90 2,50 2,50 

1,90 2,20 ' 1,60 

1,00 1,30 1,20 

1,40 1,70 1,60 
19 

20 

Instrumenty'muzyczne, urządzenia do zapisu wiżji i dźwięku, płyty, tdmy, kasety 

Drobne artykuły giilanteryjne różnych branż 

4,40 

2,90 

',70 -
8,20 --

2l .Pomoce naukowe i szkolne, wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetycll'ne 1I,90 8,20 -
22 Produkty upraw łąkowych i polowych, produkty ogrodnictwa, protlukty gospodarki łe~nej I ło-

wieckiej . . 1,90 2,20 1,60 

23 Wyroby jubilerskie i zegarmistrzowskie ',70 5,00 -
24 Artyknły sportowe i turystyczne, przybory łowieckie i wędkarskie, zabawkJ 8,20 8,50 -
25 

. . 
Sprzęt zmechanizowany powszechnego użytku 8,20 8,50: 1,60 

26 Dzieła Iztuki i wyrol;>y artystyczne 10,00 lÓ,OO -
-

2. Stawki taryfowe za ubezpiecze!1ie przesyłek pocztowych lotniczych wynoszą: 

- foz. 

27 
28 

I Rodzaj przesylki 

I P_.w. 
Lotnicze ' 

~.sady taryfowania mienia w ubezpieczaliach 
zawieranych wedługpolłsy obrotowej 

ł .t. Stawkę taryfową. dla każdej polisy !lbrotowej 
~bejmującej grupę branżową jednostek ubezpieczających 
ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń na podstawie wy
Biltów ubezpieczenia za okres co na jmmeJ ?statnich 
.wóch la~. Stawkę określa stosunek wypła.conych odszko-

i ·Stawka taryfowo w promilach 

I· .u/oo 

I 3,00 
0,50 

dowań pomniejszonych o wpływy z regresów do przy
chodów ze składek, z uwzględnieniem technicznej stopy 
kalkulacyjnej. która wynosi 81%. • 

§ 5. Dla , umów ubezpieczenia zawieranych z jedno
stkami gospodarki uspołecznionej na podstawie porozu
mień. w sposób odmienny od przyjętego w ogólnycli 
warunkach ubezpieczenia, mogą być ustalone specjalne 
stawki taryfowe. ;. 

.. 


