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OBWIESZCZENIE PREZESA -PA~STWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

' z dnia 30 listopada ' 1985 r. 

w sprawie ogłos7,enła ogólnych warunków ubezpieczenia mienia Jednostek' gospodarki uspolectnlonef , 
i nie uspołecmłonej od , ognia . I Innych zdarzeń losowych orat taryf składek za Je u,bezple~zenła. 

L Na podstawie art. 12- ust. .3 ustawy z dnia
,20 września 1984 _r. oubezpieczeni.ach majątkowych 

ł . .osobowych (Dz. U: Nr 45, poz. 242) ogłasza się: 
, 

1) ogólne warunki ubezpiElczenia mienia jednostek gos-
" podarki uspołecznionej od , ognia ł innych ' zdarzeń 
. . losowych oraz maszyn elektrycznych od szkód elek
- . trycznych, stanowiące załącznik nr Ido niniejszego 

obwieszczeJ11a, 

< .2l ogólne warunki .ubezpieczenia mienia jednostek gos
podarki nie uspołecznionej od ognia r innych zda

-rzeń losowych, stanow'iące załącznik ńt 2 do niniej
szego -obwieszczenia, 

o3} taryfę przemysłową za . ubezpieczenia umowne mienia 
od ognia i innych zdarzeń losowych, stanowiącą 

załącznik nr 3 do niniejszego obwieszczenia. 

4) taryfę nieprzemysłową za ubezpieczenia umowne 
mienia od ognia i innych zdarzeri.' losowych, stano
wiącą załącznik nr 4do niniejszego obwieszczenia. 

.;5) taryfę składek za ubezpieczenie maszyn elektrycz
nych od szkód elektrycznych, stanowiącą~ałączrifk 
nr 5 do niniejszego obwieszczenia, ' 

\ . 
zatwierdzone cuchwalą nr 16 Rady Ubezpieczeniowej 
z dnia 3 paźdZiernika 1985 r., uc.hwałą nr 42 Rady Ubez
:pieczeniowej z dnia 7 listopada ,1985 r., uchwałami nr 17, 
j t8 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 3 października 1985 r. 
oraz uchwałą nr 48 Rady Ubezpieczeniowej ,z dnia 7 listo
pada 19H5 r. 

2. Tracą moc: 

J)Dgólne warunki ubezpieczenia od ognia i innych zda-

.. !' 

Izeń losowych' mienia jednostek gospodarki uspo
łecznionej, zatwierdzone ' decyzją Ministra Pinansów 
z dnia' 3 I~ycznia 198!)' r. nI GSU/4030-~7/19, 

2) ogólne warunki ubezpieczenia od ognia i Innych 
zdarzeń losowych mi,enia jednostek gosppdarki nIe 
uspołecznionej, zatwierdzone decyzją Ministra Finan
sów z dnia 9 czerwca 1982 l. nr DMU/4030·13/8'2, 

3) taryfa przemysłowa za dobrow.olne. ubezpieczenie od 
ognia i innych zdarzeń losowych, zatwierdzona de
cyzją Ministra Finansów z dnia 4 lipca ' 1980 r. nr. 
GSU/40~1-54/80, ' ' 

4) tary~a ni-eprzemysłowa za~obrowoIne ubezpieczenie 
od ognia i innych zdarzeń losowych, zatwierdzona 
decyzją Ministni Finansów z dnia 21 lipca 1971 r. 
nr BP.RMU/4030-03/11, ze zmianami zatwierdzonymi 
decyzją Ministra Finansów z dnia 4 1ipca 191:10 r. 
nr GSU/4031-55/80, 

-5) taryfa składek za uzupełniające ubezpieczenie ma
szyn, aparatów i urządzeń elektrycznych od szkód ' 
elektryczn ych, zatwierdzena decyzją Ministra Finan
sów z dnia 20 grudnia 1982 f. nr DMU/4031-t43/82, ' 

\ 

Z tym -że dotychczasowe ogólne warunki (p'kt 1 i 2) 
i taryfy 'składek (pkt 3,4 i 5) stosuje się do umów za
wartych przed · wejściem w życie ogólnych ' warunków 
i taryf wymienionych w t\st. 1 - do konca bieźącegQ 

okr-esu 'ubezpieczenia określonego w tych umowach. 

3. Ogólne warunki , i taryfy, wymienione w ust. I, 
wchodzą w źycią z dniem 1 stycznia 1986. L 
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Załączniki do obwieszczenia Preze
sa Pal1stwowego Zaklad.u Ubezpire
.czeń z dnia. 30 listopada ' 1985 r. 
(poz, 289) , 

Z~łącznjk nr 1 

OOOLNI WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA JEDNOS TEK GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ OD OGZ'HA 
I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ORAZ MASZYN ELEKTRYCZNYCH OD SZKOD .ELEKTRYCZNYCH 

Postanowienia ogólne. 

J 1. Pailstwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawiera 
• )edńoitkami gospodarki uspołecznionej, zwanymi dalej 
"ubezpieczał,cymi", umowy ub~zpieczenia mieilia od( 
.i. 1 inn\rch zdarzeń losowych oraz umowy ubezpie
,uni. maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych. 

Ubezpieczenie mienia od ognia i Innych zdarzeil 
, los~wych. 

Zakres ubezpieczenia 

ł 2. 1. Uinowa ubezpieczenia obejmuje ubezpiecze
niem mięnie znajdujące się w posiadaniu ubezpieczaj~
eego, nie podlegające ubezpieczeniu ustawowelpu, oraz 
mienie osobiste pracowników ubezpieczajlicego. 

2. Jeżeli nie umówiono się inaczej lub jeżeli niniej
sze warunki ' nie zawierają odmiennych postanowień, 

mienie objęte jest t!P.ezpieczeniem w miejscu określ9nym 
w umowie ubezpieczenia. 

§ 3. 1. PZU odpowiada za szkody spowodowane w 
ubezpieczonym mieniu prze:z;: ogień, huragan, powódt, 
piorun, wybuch, deszcZ nawalny, grad, upadek pojazdu 

'pówiet'r'znega, wydostanie się wody z urządzeń wodocill- · 
,gowo-kanaluacyjnych, lawinę, zapadanie się ziemii 'usu
wanie się ziemi. a w kopalniach podziemnych ' -:- ponadto 
za szkody spowodowane ' przez wylew wód podziemnych 
oraz powstałe wskutek tąpnięć. 

2. PZU ódpowiada ponadto ~a szkody spowodowane 
zaginięciem ubezpieczonego mienia V{ czasie 'zdarzenia 
losowego lub w czasie' akcji ratowniczej prowadzonej 

' w związku ze zdarzeniem l<?sowym. " 

3, Za szkodę uważa się utratę lub ubytek wiutości 
ubezpieczonego mienia' z powodu jego ' zniszczenia, 
uszkodzenia, zaginięcia lub zaboru w czasie zdarzeń wy
mienionych w .. ust. 1 I 2. , 

4. Za . szkody spowodowane przez: 

1) ogień - uważa się szkody powstałe w wyniku dzia
łania ognia, który przedostał się poza palęnisko lub 
powstał bez paleniska' i rozszerzył się o własnej sile, 

2) hu rayan - uważa się szkody powstałe w wyniku 
działania wiatru o ' prędkości nie mniejszej nii 
24,5 m/s, którego' działanie wyrządza ~asowe szkodYI 
'pojerlyncze szkody uważa się za Spowodowane przez 
hu rngdn wówczas, gdy w najbliższym ' sąsiedztwie 
st w i e rązono dziilłanie huraganu; 

3) powód:! - uWCl i d ' się szkody ' powstałe wskutek:' 
a) zd lania terenów w następstwie , podniesienia się 

wody w korytach wód płynących i stojących ora~ 
wskutek nfldmiernych opadów ' atmosferycznych, 

b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach 
górskich lub falistych; 

4) wybuch - uważa się szkody powstałe w wyniku 
gwałtownej zmiany stanu równowagi llkładu z Jed
noczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary. 

. . 

• 

wywołane Ich właściwością rozprzestrzeniania się. 

W odniesieniu do naczyn ciśnieniow ych i innych 
tego rod7ćtju zbiorników warunkiem uznania szkody 
sa spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych 
naczyń izb.lornik6w uiegly rozdarciu w takich roz~ 
miarach, iż wskutek ujścia gazów, ; pyłów, 'pary lub 

' cieczy nastąpiło nagle wyr"ownanie ciśnień. Za spo
wodo~ane wybuchem uważa się również szkody p~
wstałe wsk utek implozji poJ€gającej na uszkodzeniu 
zbiornika lub a'paratu prożniowego ciśnieni em ze
wnętrznym; 

ł) deszcz nawalny - uważa się szkody po'\vstałe 
wskutek opadu deszczu o współczynniku wyd ajności 
(, wartości co najmniej 4, który usta la Instytut Me
teorologii t Gospodarki Wodnej ,(lMIGW); w braku 
stacji pomiarowej IMiGW w miejscu szkody, bierze 

';, się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w 
. miejscu ich powstania, świa.Qcząi::e wyraźnie o dzia

\, laniu ' deszczu nawalnego; 

e) grad - uważa lięszkody powstałe wskutek opadu 
atmosferycznego składającego si.ę z bryłek lodu; , . 

J) upadek pojaząu powietrzJ?,ego - uwa?a się , szkody 
powstałe wskutek · katastrofy bądż przymusow~go 

llldowania 'a.molotu silnikowego, hezsilnikowego lub 
innego " ob"iektu latającego, a , także ' spowodowane 
upadkiem ich części lub przewożonego ładunku; 

I) wydostanie się ' wody z urządzeń wod ociągowo-kana

llzacyjnych- uważa się szk<?dy powstałe wskuteki 
a) spowodowanego awarią wydostania się ' wody lub 

. pary z przewodów ,i urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych. 

b) cofnięcia się wody ' lub ścieków z publicznych 
urządzeń kanalizacyjnych, . 

e) nieumyślnego pozostawienia ót'Wartych kranów 
/W urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych; 

9) ' lawinę '- uważa się szkody powstałe wskutek gwał
townegozsuwania się lub !'taczania mas śniegu , lodu. 
skał lub kamieni ze zboczy górskiCh; 

10) 

11) 

zapadanie się ziemi - uważa się szkody ' powstałe 
wskutek obniżenia się terenu z powodu zawafenia 
się 'podziemnych pus~ych przestrzeni w gruncie; 

usuwanie się ziemi -:- uważa się szkody powstał. 
wskutek ruchów ziemi na stoR.ach, nie spowodowa

, nych działalnością ludzką; 

12) wyfew wód podziemnych uważa slę szkody po-
wstałe wskutek nagIego i niespodziewanego wdarcia 
się ,wody lub wody z lużnym materiałem do wyrobisk 
górniczych, zagrażającego zalaniem kopalni lub jej 
części, któremu zakład górniczy nie mógł skutecznie 
przeciwdziałać środkami będącymi w jego dyspo· 
zycji; 

~3) tąpnięcie uważa się szkody powstałe wskutek 
wstrząsów podziemnych, spowodowanych pęknięciem 

', skał. wywoianym naruszeniem równowagi sił w tycb 
akałach. 
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Granice ubezpieczenia mienia. 

§ 4. PZU nie odpowiada za s:ckody: 

1) nie przekraczające, łącznie z kosztami ratunku oraz 
. uprzątnięcia pozosta lościpo szkodzie - kwoty 
5000 zł, z tym że ograniczenie to nie dotyczy szkód 
w mieniu ,'ilsobisty1n 'pracowników, 

2) elektryczne w ':'maszynach, aparatach tirządzelJi ach 
~Iektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego dzia-

· łania prądu elektrycznego, chyba że wynika to z po: 
stanowień odręhnej umowy (§ 20 ust. , l), 

3) powstałe wskutek zalania wodą mienia w sutere
nach i w piwnicach, składowanego ponizej 14 cm od . 
poziomu podłogi. 

4) powstałe w mieniu t powodu przerw w zasilaniu 
prądem elektryczn ym maszyn, aparatów i urządzeń 

plOdukeyjnych,ehłodniezyeh lub innych, chyba , że 

przerwa w zasilaniu powstała wskutek uszkodzenia 
zdarzeniem losowym własnych urządzeń energetycz
nych lub urządzeń energetycznych bezpośrednio za
silających "ubezpieczającego. Za własne urządzenia 

_ energetyczne uważa się znajdujące się w posiadaniu 
ubezpieczającego urządzenia, które służą do rozdziału 
i odbioru e'nergii elektrycznej oraz ewentualnego' jej 

. wytwarzania, przetwarzania i przesyłania, Za. urzą-

• dzenia energetyczl}e bezpośrednio zasilające ubezpie
czającego uważa się linię przesyłową od transforma
tora do urządzeń odbiorczych ubezpieczającego, 

a gdy z tej linii zasUanych jest kilku odbiorców -
odcirek linii przesylowej, który prowadzi od jej roz
gah;zienia do urządzeń odbiorczych ubezpieczającego. 

5) w budo-wlach I urządzeniach wodnych (również w 
stadium budowy) spowodowane działaniem wody. 
z wyjątkiem szkód wywołanych wyst~ępującą w obrę

bie koryta rzeki ' lub innego naturalnego lub sztucz
nego zbiornika wodnego falą powodziową o takiej 
wielkości i, sile działania, ja'ka nie została przewi
dzianaprzy projektowaniu budowli lub urządzenia 

wodnego jako zbyt 'Tzadko występująca, 

{ll powstałe wskute~ działań wojennych, , 

l) w mieniu osobistym pracownikó'w ubezpieczającego. 

gdy szkoda pokrywana jest zgodnie z przepisami o 
świadczeniach oz tytułu wypadków przy pracy i cho

c rób .~zawodowych, 

8) , w aI5tach oraz dokumentach, 

9) polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu drzew, 
, krzewów, roślin na pniu lub innych upraw. w tym 
także upraw w szklarniach, namiota.ch · foliowych 
i inspeictach" 

10) spowodowane wybuchem:' 
al wywołanym przez ubezpieczającego w celach 

produkcyjnych. eksploatacyjnych lub innych, 
,', b) w silnikach spalinowych lub wybuchowych, gdy 

wybuch związany jest z ich naturalną funkcją 

lub gdy wybuch spowodowany zostal normalnym 
ciśnieniem zawartych w nich gazów, 

e) lampy kineskopowej (implozją) u producenta lamp. 

11) powstałe przez zalanie wodą wskutek deszcz~ na
walnego mienia: 
· a) . które zalane zostało z powodu zł~go stanu dachu 

lub niezabezpieczenia otworów dachowych, w tym 
także szkody powstałe w mieniu znajdującym się 

w pomieszczeniach ,wynajętych, jezeIi ubezpiecza. -
.: jący wiedząc o istniejących zaniedbaniach w tym 

zakresie nie występowałdb ,wynajmującego z ż~-
daniem rch usunipcia: " , . 

tJ) znajdującegq się pod' gołym niebem lub pod wiatą • 
jezeli mienie to ze względu na roązaj lub prze
znaczenie powinno się znajdować W pomieszcze
niach posiadających dach I ściany zewnętrzn •• 
chyba' że zalanie nastąpiło w" czasie przemieszcza- : 
nia mienia w obrębie danego zakładu pracy lub 
w czasie sprzedaży na straganach, wózkach I Wl 
innych punktach sprzedaży poza lokalem sklepo,
wym, 

12) powstałe wskutek systematycznego zawiJgocania 
przedmiotu ubezpieczenia z powodu nieszczelności 

~rządzeil wodociągowo-kanaHżacy jnych . lub innycb 
urządzeń rozprowadzających wodę lub parę. 

13) spowodowane zapadaniem się ziemi. gdy s~ t~ 

szkody: 
a) górnicze w rozumieniu prawa górniczego, 
bl powstałe w związku z prowadzonymi robotami 

ziemnymi. 

Sposób ubezpieczenia . 

§ 5. 1. Mienie w zależności od rodzaju może być 
ubezpi eczone: 

1) na sjlmy stale, 
2) na sumy zmienne, 
3) solidarnie na sumy stałe. 

4) solidarnie na sumy zmienne. 

2. Ubezpieczenia solidarne na sumy stałe I zmienne 
stosujQ się do mienia znajdującego się w różnych za
kładach, dla których ubezpieczający prowadzi , wspóln~ 
rachunkowość. 

§ 6. Mienie może być ubezpieczone w wartości 
rz~czywistej , tj. z uwzględnieniem zużycia, z tym że 
środki trwałe 'I przedmioty nietrwałe w użytkowaniu 
mogą być ubezpieczone w wartości nowej, tj. w cenie 
odtworzenia - bez uwzględnienia zużycia (umorżenia). 

Ubezpieczenie na sumy słałe; 

§ l; 1. Ubezpieczeniem na sumy stałe może być 
objęte za równo mienie ubezpieczającego, jak i mienie 
.osobiste jego pracownikó(w. 

2. W szczególności ubezpieczeniem może być objęte 

następujące mienie: 

1) środki trwałe, w tym: budynki, budowle, maszyny. 
aparaty i urządzenia techniczne, środkj ~ transportowe 
oraz inne mienie zaliczone w myśl óbowiązlljących 
przepisów dg środków trwałych, . 

2) przedmioty nietrwałe w użytkowaniu, 

3) budynki i budowle w staq.illmbudowy, przebudowy 
lub remontu, w tym także wykonywane systemem 
gospodarczym, 

4) środki obrotowe, w tym: towary, surowce, materiały 
w przerobie, półfabrykaty, wyrobygQtowe, materiały 
pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn 
i urządzeń. meble biurowe stanowiące wyposażenie 
biur, obiektów socjalno-kulturalnych, handlowych 
i usługowych. 

i 
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IJ ziemiopłody gospodarstw rolnych i hodowlanych, ' tj. 
produkty z wszelkiego roduju upra,,! roślinnych;' . 

. G) inwentarz t.ywy, 

1) przedmioty przyjęte od o's6b trzecich w cel.u wy.ko
nania usługi (naprawy, remontu, pr,zeróbki, czyszcze- -' 
nla, farbowania, prania hi b .inne j usługi), 

8) przedmioty przyjęte do komisowej sprze~aży, 

9) gotówka;' papiery wartościowe i inne walory opiewa
jące na walutę krajową, 

10) mienie osobiste pracowników, za które uw~ża się: 
odzież, obuwie, rowery, wózki inwal idzkie , przedmio
ty osobistego użytku i własnę n'tnzqdzia niezbęd
ne do wykonywania pracy, a..na terenie hotelu ro
botniczello - ponadto pościel, . zapasową odzież, 
bieliznę i 'obuwie pracowników zamieszkujących w 
tym hotelu. 

3. Mienie osobiste pracowników może być objęte 
ubezpieczeniem tylko wtedy, lidy znajduje' się w ubez
pieczonym zakładzie pracy lub w hotelu robotniczym, 
lak również w .. czasie, gdy pracownik znajduje się poza 
zakładem pracy w zwiqzku z wykonywaniem podróży 

służbowej (delegacji). 

§ 8. 1. Podstawę obliczenia składki ubezpieczenio
wej w 'ubezpieczeniu mienia na sumy stałe ' stanowi w ' 
odniesieniu do: 

1) środków trwałych przedmiotów nietrwałych w 
użytkowaniu, ubezpieczanych w wartości nowej 

. wartość początkowa (brutto) wynikająca z ewidencji 
księgowej. 

2) środków trwałych ubezpieczonych w wartości rzeczy
wi~tej - aktualna wartość wynikił'jąca z ewidencji 
księgowej (wa rtość początkowa po p,otrąceniu umo
rzeń), 

3} budynków i hudowUw stadium budowy; przebudowy 
łub remontu - Ilfanowana na dany rok ogólna war
tość .robót · budówlenych. 

.) środków obrotowych Mjwyższa WftJtt)ś{: tych 
środków przewidziana w okresie uhezpleczenia,odp6· 
wjadająca koątom kh zakupu lub wytworzenia (war
tość maksymalna), 

5) ziemiopłodów w gospodarstwach rolnych lub' hodow
lanych - wa.rtoś~ odpowi"ada}ąca 5I1łl. planowanej 
rocznej wartości zbiorbw w~zy~tkłch ' ziemiopłodów 
w okresie ubezpieczenia. ! 

6) inwen tarza żywego - przeciętna roczna wartość 

Inwentaru. 

'I) przedmiotów przyjętych od osob lrzedch w .celu 
wykon.ania usł~gl (naprawy. remontu. przeróbki, 
czyszczenia, farbowania, pranIa ttp. ) - najwyższa 

-wartośĆ tych przedmio.tów przewidzianlJ w okresie: 
ub~pieczenja (wartość maksymalna), 

8l przedmiotów przyjętych do ~omis0wej 
najwyższe wartość tych pr'ledmiot6w 
w , okresie ubezpieczenia twartośĆ' 

Żlnniejszona o prowiz.ię komi:otnwą, 

sprl.edaży ~ 

przewidziana 
m aks"""fl 'na), 

9) gotówki, papierów wartościowych i innyC',h walorów 
opiewających na walutę kraJową - najwyższa war
tość przewidziana w okresie ubezpieczeni.a . (wartość 
maksymalna). 

/ , 

2. W ubezpieczeniu mienia osobistego pracowników , 
za podstawę obiiczenia składki przy jni~je . się wartość 
stanowiącą iloczyn liqby zatrudnionych na pierwszej 
zmidnie oraz kwoty 15.000 : zł. 

. 
3. Przy przedłuieniu ubezp.ieczenia na następny . 

okres u,bezpieczający jest obowiązany podać PZU
najpóźnieJ w: ciągu 50 dni po upjywie okresu ubezpie
czenia ..;:.". nową (zaktualizowaną) podstawę obliczenia . 
składki, ustaloną według zasad podanych w ust. 1 t .2. 

Ubezpieczenie nil sumy .zmlenne. 

§ 9:' Ubezpi eczeniem na luniy zmienne mogą być 
objęte budynki i budowle w stadium budowy, przebudo
wy i remontu oraz środki obrotowe. 

§ 10. 1. Za podstawę · obliczeni<t składki za ubez
pieczenie na sumy zmienne budynków i budowli w sta
di um budowy, przebudowy i remontu przyjmuje się pla

.nawaną wartość, przerobu budowlanego na bieżący okres 
ubezpieczenia, powi ększoną o u!!taloną, według stanu na 
dzień rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, wartość : 

1) Iqbót rozpoczętych w poprzed nich :"'ok resach, nie 
prz~kazanych inwestorowi. 

2) bud owli pomocnkzych i urządzeń prowizoryczny'ch, 

3) zagospodarowania placów budowy i ma.terićilów bu
dowlano,rnontażowj.'ch, bez wzgl ędu na ich rodzaj. 
znajdujących się na pl acu budowy i w tych mag azy
nach ppmocniczycq( w któr yc h materia ły nie są 
objęte. ewirl en cją gospoda rki materiałowej. 

2. Za podstawę obliczenia składki za ubezpi eczenie 
ne s,urny zmien.ne środków obrot.'J w.:tCh przy jmuje się 

najwyższą wartośt tego mienia. przewichianą w ukresie 
ubezpieczenia. w wysokości . kosztów' jego zakupu lub . 
wytworzenia Iwartość maksymdlna). 

§ 11. 1. Za ubezpieczenie na sumy zmienne bud yn
ków i budowli w stilditun budowy, _ przebudow y lub re
montu oblicza się i pobiera ' składkę według nastę pują

cydr zasad: 

l} na początku okresu ubezpieczenia pohierana jes t za
liczka w \Vysokości ;:()il!o sk lodki _ obliczone l od pod
stawy wymiaru ustalone j wedlug zasad podanych .; 
w ~ 10 ust. I. . , 

2) pozostała CZł!ŚĆ rocznej składki pllbiel'anił .Jest po 
upływie okresu ubez[}iK'Zeniil . W tym celu ubezpie
czający obowiązany jest nil jpMniej tV ciągu 50 dni 
po upływie okresu ubezpieqenia ' przesłać PZ!..I ze
stawienie wartości wyktlnanych robół. oral. wartości ' 

hinych !lktadników majątkowych wymienionych w · 
ł 10 ust. I za poszczególne miesiące ubiegłego okre
su ubezpieczenia.. sporządzone według .ustalonego 
przez PZU wzoru. Pt>dstawę do obliczenia r pobrania 
rannej skład Iti ostllb?fZnej sIanowi sredni a arytme
tyczna waroo5ć ' wymiynionych skłarlni ków mtl' iątko- ' 
" ·ych. po potrąceniu wartości .,H-JelnikÓw oddanych 
inwestor r>wi . 

!t Za Ilbezpi('oenie na sumy zmienne środków obro
towyc h ohliC'za- siG i pobieril skladke we~ług nIJ5h;pują
f:,!r h '1<151111 ' 

li na poX'ząlku oltresu ubt'zpieczenia pohierana jes t za
liczk a w wysokości 5~!o skJadki ubezpieczeniowej 



~~nit()r Polski Nr 45 ____ _ 625 

• 'I 

od zadeklarowanej prze z ubezpieczającego wartości 
, srodków obrotowych, 

, 2) pozosta ła ~zęść składki rocznej pobierana jest po 
upływie okresu ubezpie.zenia. W tym celu ubezpie
czający obowiązany jest najpóźniej w ciągu 50 dni 
po upł.ywie okresu ubezpieczenia podać PZU stany 
'uiPćlsÓW z poszczególnych kwartałów ubiegłego okre· 
su uhe zpiecżenia. Za .stan zapasów z ' poszczególnych 
kw;artałów przyjmuje si ę wartOść, ks\ęgową (koszty 
7;akupu lub wytworzenia) u Qezpi eczonego mienia z 
ostatniego : dnia daneg o ' kwarta łu. W war'tościach 
tych powinny , byćuw'7.ględnione koszty zakupu, a w. 
raz~ prowadzenia ' przez ubezpieczająt;ego pro
du kcj i systemem nakładczym - ponadto wartość 
ksi ego\va materiałów oddanych do 'prze ro bu warszta-
t om rzemieślniczym lub chahipnikom. Składkę . 

ostateczną za pie rwszy okres ubezpieczenią otrzymu je 
si p, z przemno7enia średniej a rytmetyqnej wartości 

stanó',Ą' . zapasów przez stawkę tary fową, a w kolej
n'r:ch okresach ub~zpieczenia -'- prżez średnią ważoną 
~ta wk.ę . taryfową wprowadzoną przez pZU dla dane!'Jo 
ul:wzpieczenia . Średnia ważona stawka taryfowa ma 
z a s t.osowa~le wkolejnycb latach, do czasu ustalenLa 
nowe j śTedniej \Vażo~ej sta w ki '- taryfowej: 

3" W razi€!'·dosta rczenia danych do obliczenia składki 
ostateczne j po terminie 50 dni od upływu okreSu ubez
pieczen i a.robrana zostanie kara za zwlokę w wysokości 

~/o ostat€cznejrskł arlki rocznej. 

Ubezpieczenie solidarne .na sumy &tałe. 

§ 12 . . Ubezpieczeni em solidarnym na sumy stał. 

mogą być objęte środki trwałe stanowiące wyposażenia 

(urząd zenie) . jednostek handlowych, usługowych i drob
nej wytwórczości orpz środkiobr9towe. 

§ 13. L Za podstawę wymiaru składki ubezpiecze
niowej w ubezpiecżeniu solidarnym ,na sumy stałe przyj
m u je si ę : 

l) dla środków trwałych - ogólną wartośćpoczątkowll 

brutto ( wa rtość nową) wyposażenia (urządzenia) we 
wszystkich placówkach. 'Wynikającą Ż · ewidencji 
ksi ęgowe j, 

2) dla ś r odków ohrotowych -:- najwyższą średnią mie
sieczną wartość mienia przeWidzianą w okresie ubez
pieczen ia w.e wszystkich placówkach, odpowiadającą 
kosltllm zakupu lub w ytworzenia (wartość mak.sy
maI ną). 

2. Ubezpieczający jest obowiązany dołączyć do 
wniosku ó ubezpieczenie wykaz placówek, w których 
zna jd uje się ubezpieczone mi e nie, z p oc}aniem dla każdej 
placówki denych niezbędnych do o bliczenia składki, 
6 miano wiciE:: przedmiot}l ubezpieczenia. ad resu, konstruk
cji hudynku. w którym znajduje się ubezpieczone mienie 
(rodza.j ścian i pokrycia dachu)! oraz podStawy obliczenia 
skład ki - oddzielnie dla środków trwałych oraz oddziel
nie dla środków obrotowych . Składkę oblicza się według 

zasad taryfowania poszczególnych grup mienia na pod
~ta)Ni~ stawek taryfowych, ,a następnie wp.rowadza si,ę 
s ~dmą wazoną stawkę mającą zastosowame w koleJ
nych okresach l1bezpieczenia. 

3, Przy przedłużeniu Jlbezpieczenia na następny 

okres , I/bezpipC'lający obowiazany jest podać . pZU nową 

(zaktualIzowdną) podstawę obliczenia składki dla UfZą-

dzeń i środków obrotowycJl we wsz ystkich pliH:: t; wkach 
według stanu na ostatni dzień poprzednie 90 okresu 
ubezpiecżeoia , Skład~ę na kolejny (Jkres ubezpieczenia 
oblicza shi przez przemnożenie podstav;,;y oblicze nia ' skłitd
ki przez średnią ważoną stawkę taryfową. Stawka ' ta 
ustalona w pierwszym roku trwania ubezpiec z,~nia rna~ 

zastosowanie w latach następilych - do czasu złożenia 

przez ubeżpieq:ającego wni osków zamiennych w cel u 
ustalen ia nowej średni ej ważonej ' st awki taryf~wej. 

. Ubezpieczenie solidarne nasumy .zmłenne. 

§ 14. Ubezpieczeniem solidarnym na sumy zmienna 
mogą być objęte: budynki 'j budowle w stadi Uni budowy, 
przebudowy lub remontu oraz środki obrotowe. 

§ 15. Ustalenie podstawy wymiiru skł ądki ubezpie
czeniowej w ubezpieczeniu solidarnym na sumy . zmien ne 
~az pobór składki . odbywa się: 

l) dla bu?yrikÓw I budowli w stadium budowy, przebu~ 
dowy i remontu - według zasad ' określonych w § 10 
ust. 1 i § U ust. L ' 

, 2) dla środków · ~brotowych -' według . zasad określo~ 
nych w § 10 ust 2 i § 11 ust. 2. 

. . ·r~ 

§ 16. przy zgłaszaniu do ubezpieczenia budynków 
budowli w stadium budowy, przebudowy lub'renwnt u 

oraz 'przyprzedłużaniu tych ubezpieczeń na nast(;iJI< y 
okres stosuje się odpowiednio § 10 , ust. 1 i § 11 ust. 1 ( 3. 

, § 17. Przy zgłaszaniu do ubezpieczenia środków 

obrotowych I przy przedłużaniu tych ubezpieczeń na na
stępny okres stosuje się odpowiednio § -.10, ust. 2 i § 11 
ust. 2 i 3. 

Ustalenie wysokoścl s.zkodyl odszkodowania. ' 

§ 18. 1. W ubezpieczeniu mienia w wartoś ci nowej 
wysokość szkody ustala się według: 

l) w odniesieniu do budynków i budowli, z wyłącze 

niem budynków i budowli przeznaczonych do roz· 
biórki lub w nieczynnych zakładach - wartości 
kosztów odbudowy lub naprawy. z uwzględnieniem 

dotychczasowych wymiarów, konstrukcji. materiałów 
budynku lub budowli. potwierdzonych rachunkiem 
wykonawcy lub kalkulacją zlec eni o wą poszkodowa
nego, który szkodę usunął silami wła snymi. 

2) w odniesieniu do maszyn. aparatów i urządz,eń tech
nicznych, środków transportowych i innych środków 
trwałych, z wyjątkiem wymienionych w pkt 4 i 5 -
wartości udokumentowanych , rachunkiem kosztów 
zakupu tego samego rodzaju, typu i mocy produk
cyjnej nowej maszyny, aparatu, urządzenia, środka 

transportu lub innego środka trwałego albo wartości 
kosztów naprawy, transportu, demontażu i montażu, 
zgodnie z rzeczywistymi kosztami usunięcia szkody, 
potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalku
lacją zleceniową poszkodowanego, który szkod~ 
usunął własnymi silami, 

3) w odniesieniu do przedmiotów nietrw,ałych - war
tości kosztów zakupu, wytworzenia Jub naprawy tych 
przedmiotów, według cen obowiązujących w dniu 
ustalenia odszkodowania, 

4) w odniesi.eniu do budynków i budowli oraz maszyn, 
aparatów i urządzeń technicznych w nieczynnych. 

... 

I 

l 
.~ 
l 
i 
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zakładach oraz budynku w i budowli przeznaczonych 
do , rozbiórki - wartości ' kosztów ,odbudowy lub na
prawy ustalonych na zasadach " określonych w pkt 1, 
z uwzględnieniem jednak umorzenia is tni ejącego w 
dniu powstania szkody, 

I) w odniesieniu do maszyn, aparatów urządzeń prze-
znaczonych na Zł ()1U - wartość złomu. 

2. W ubezpieczeniu mienia w wartości rzecżywistej 
wysokość szkody ustala się według : ' 

1) vi odniesieniu do , środków trwałych przedmiotów 
nietrwałych - wartości k o!)ztów od'budowy, .napra
wy lub zakupu nowe,go mienia, ustalonych zgodnie 
z ust. 1 pkt 1~3, z uwzględnieniem jednak , umorze
nia istn,iejącego w 'dniu powstania szkody, 

2) w odniesieniu , do budynków i budowli w stadium 
bądowy, przebudowy lub remon~u - , w ilftoś ci k~
t6w odbudowy lub naprawy , ustalonych zgodnie 
z uśt. 1 pkt 1, ~ 

3) w odniesieniu do środkśw obrotowych, (s urowców, 
materiałów w przerobie" półfa15r.ykató\v, wyrobów ' 
gotowych, materiałów pomocłliczych, opakowań, ' 
części zapasowych maszyn i ur'ządzeń oraz i~h oprzy
rządowania, mebli biurowych slanowiących wyposa
tenie biur, obiektów s.oejalno-kultoralriych, handlo
wych l usługowych oraz innych środków .obroto
wych) ~ wartości ich zakupu lub:wytworzenia we
dług cen' obowiązujących w dniu powstania szkody, 

4) w odniesieniu do ziemiopłodów w gospodarstwach 
rolnych i hodowlanych - wartości zniszczonego lub 
uszkodzonego ' mienia według cen obowi'ązujących 
w dniu powstania szkody, ' 

S)w odniesieniu do inwentarza żywego jego war. 
tości według cen ' obowiąwjących w ' dniu po",,:sŁani'a 
szkody, ' 

6) w odniesieniu do mienia przyję tego, od osób trzecich 
w- celu wykonania naprawy, remontu, przeróbki', 
czyszczenia, farbowania, p rania lub innej usługi

wartości kosztów zakupu pomniejsżonych o fa kt ycz
ny stopień zużycia przedmiotu (wa rtości rzeczywistej) 
lub naprawy zniszczone~o lub uszkodzonego mienia, 
powiększonej o udowodn ioną wartość nakładów u,bez
pieczającego według cen obowiązujących w dniu 
powstania szkody, 

7) w odniesieniu do mienia (przedmiotów) przyjętego 
do komisowej sprzeda ży - wartości ozn aczonę j w 
dowodzie przyjęcia, z pot rąceniem ' prowizji ' komi
sowej, 

8) w odniesieniu do gotówki, papie rów wartościowych 
i innych wal orów opi ewających na· wa l utę krajo
wą - ich ~ominal nej wartości. 

3. Wysokość szkody w mieniu osobistym pracowni
ków ubezpieczająceg o ustala się odpowiednio do stopnia 
uszkodzenia przedmi otu, w gr anicach do 70u/o jego war
tości nowej, według cen z dnia powstania szkody ' stoso
wanych prżez jednostki gospodarki us pqleczni onej , z wy
łączeniem cen stosowanych przy sprzedaży komisowej. 

4. Ceną obowiązującn w dniu powstania szkody jest 
cena stosowana przez jednostki gospodarki uspołecznio

pej, z tym że w odniesieniu do zieIllioplodów i inwen-, 
tarza żywego - cena w lIspolecznionychpunktach skupu, 
z wyłączeniem premii okresowych, dopłat i potrąceń. 

§ .-19. 1. Odszk odówanie ' ustala się w kwocie odJo- , 
wiadającejwysokości szkody. 

2. Odszkodowanie za ubezpieczone mienie zwięksźj1 ' 
się o , ud okumentowane przez ubezpieczajClcego koszty: 

I) uzasadli.ionego okoliczności ami ratunku ' upeZpieczo
nego mienia dotkniętego szkodą, jeśli rat'unek miali ' 
na celu zmniejszenie str.at lub ni'edopuszczenie do 
ich zwiększenia, .. 

2) ' uprzątnięcia pozosl"aiośd , po szkodzie; łącznie z' kosz-
tami rozbiórki demontażu części niezdatnych ą~ , 
użytku, 

3) za be'lpieczenj~ przed szkodą ubezpieczoneg'~' mienia''-' 
w razię jego bezpośredniego zagrożenia działaniem 
powstałego zdarzenia losowego. 

3. Odszkodowill!ie zmniejsza się o kwotę odp(\,Wia
dającą wartości uszkodzonego mienia, które- moi.e byĆ 
przeznaczone , do , dalszego uzytkU, prze'róbki ' lub odbu
dowy. 

Ubezpieczenie maszyn elektryczpych 
od szkód elekłrycZf:lych. 

§ 20. 1. Odrębną umową ubezpieczenia odszk6d 
elektr ycznych mogą być ubezpieczone: maszyny, apa~aty! _ 
silniki I inne uq.ądzenia elektroenergetyczne, z w.yłącze
niem , elektroenergetycznych linii przesyłowych, zwań. 
dalej masiY!lami elektrycznymi. -

2. ' Ubezpieczeniem mogą być objęte wyłącznie cZYI1-
ne, zainstal owane na stanowiskach pracy maszyny elek
tryczne, do któ,rych stosuje się przepisy normujące ' eks
ploatację techniczną urządzeń elektroenergetycznych: 

3. Ubezpieczeniem objęte są maszyny elektryczne 
od szkód powstałych wskutek niewlaściwego działania 
prądu elektrycznego oraz wskutekdzialania elektrycz
ności atmosferycznej. 

4. Odpowiedzialność PZU nie obejmuje szkód nie , 
przek raczając ych 1000 zł oraz mechaniczrtych, chyba ż. 
szkoda taka powstała w następstwie szkody elektrycz
ne j, '" także szkód powsta łych : 

1) w okresie gwarancyjnym, pokrywanych przęź produ
centa lub przez wa rsztat naprawczy, 

2) w czasie na:prawy oraz podczas prób dqkonywanych 
na :maszynach elektrycznych (na przeb!cie izol.acji, 
na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny itp.), 
z' wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okre" 
sowymi ba~aniami eksploatacyjnymi (oglę<lzinamł 

, i przeglądami), 

3) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, 
amperomierzach, induktorach itp.) i licznikach, 

4) we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych bez. 
pieczników elektrycznych, stycznikach i odgromni" 
kach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, 
lampach itp., 

5) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie 
be~'pośrednio ' poprzedzającym szkodę - nie przepro
wadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oglę
dzin i przeglądu) sŁosownie do obowiązujących prze-

, pisów, 

6) , wskutek dzialan wojennych. 
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§ 21. 1. Podstawę obliczenia składki za ubezpiecze- oukum2Dtów uZasadnidjących roszczenia odszkodowaw-
nie illdszyn elektrycznych od szkód e lektrycznych sta- cze. Jeżeli jest konieczne powolanie biegłych, odszko-
nowi : ' dQwanie wypłCł ća się w ciągu 14 dni p6 otrzyma,niu 

!) dla elektrowni i elektrociepłowni - moc znamionowa 
zai~stalowanych urządzeń energetycznych, przezna
czonych do wytwarzania energii ,elektrycznej, wyra
żona w kUowatach (kW), 

,~) dla zakładów energetycznych - moc znamionowa 
zainstalowanych urządzeń energetycznych, przezna
czonych do przetwarzania energii elektrycznej, wyra
żona w kil bwoltoamperach , (kVA), 

3) dla innych jednostek ubezpieczających niż wymie
ni rme ' w pkt 1 i 2 - moc znami onowa wszystkich 
za instalowanych urządzeń odbiorczych, wyrażona w 
kilowatach (kW), a ,dla jednostek ubezpieczają cych 

posiadających elektrownie przemysłowe - ponadto 
' m oc znamionowa zainstalowanych. urządzeń energe

t ycznych. przeznaczon yc h do wytwarzania energii 
elektryczne f. 

, 2, Dane. o których mowa w ust. 1. ubezpieczający 

]est obowtązan y podać we wniosku o ubezpieczeni'e. 

. 3. Przy prz~dlużaniu ubezpieczenia na, następny 
okręs ubezpieczający Jest ' obowiązany podać PZU
najpóźniej- w ciągu 50 dni po upływie okresu ubezple
aenia - nową (zaktualizowaną) ogólną moc urządzeń 

energetycznych, ustaloną według zasad podanych w ust. 1. 

,Zgłas.zanle szkód. 

§ 22. 1. Ubezpieczający 'jest obowiązany szkody 
_powstałe w maszynach elektrycznych zgłaszać w PZU -
na formularzach P~U - zbiorowo raz na miesiąc l\lb 
indywidualnie w ciągu trzech dni od daty powstania 
szkody albo od chwili, gdy się o niej dowiedział. 

2. Jeżeli nie umówiono się Inaczej, ubezpieczający 
Jest ' obowiązany dokumentować zgłaszane szkody proto
kołami awaryjnymi, sporządzonymi oddzielnie dla każdej 
awarii na :'przewidzianych do tego celu drukach. , 

Ustalenie wysokości szkody I odszkodowania.. 

§ 23. L Odszkodowanie ustala się w wysokośd 
udokumentowan ych rachunkiem kosztów 'zakupu nowej 
maszyny, ' aparatu bądź urządzenia tego samego rodzaju. 
typu i mocy lub kosztów naprawy. z uwzględnieniem 
kosztów transportu, demontażu i montażu ~ według 
rZ,eczywiście poniesionych kosztów usunięcia szkody, po
twie rdzonych rachunkiem wykonawcy, lub kalkulacji 
zlecen iowej poszkodowanego, jeżeli szkodę usuwał siłami 
wła snymi. 

2. W porozumieniu z ubezpieczającym ustalenie wy
sokości odszkodowania może nastąpić według cen okreś
lanych , w ' "Tabelach średnich kosztów napraw uszkodzo
nych maszyn elektrycznych", obowiązujących w dacie 
szkody, stosowanych przez PZU. ' 

Wypłata odszkodowania oraz dochodzenie roszczeń. 

,§ , 24. 1. Odszkodowanię jest płatne w ciągu 30 dni 
od ' daty otrzymania przez PZU zawiadomienia o szkodzie. 
pod warunkiem ' złożenia przez, ubezpieczając.ego w ciągu 
,14 dni od: daty tego zawiadomienia rachunku strat oraz 

opinii biegłych, nie później jednak niż - w ciągu 60 dni 
. od Gaty ich powołania . 

2. Jeżeli dostarczenie przez ubezpieczającego doku
mentów, ' o k tórych mowa w ust. 1, nie jest możliwe 
w ciągu 1'4 dni od daty zawiadomienia o szkodzie, ubez
pieczający może wystąpić do PZU z wnioskiem o wypłatę 
zaliczki na poczet odszkodowania, gdy zaliczka taka 
jest niezbędna do nieżwłocznego wyrównania powsta

, ł ych st rat w u,bezpieczonym mieniu. 

3. Wniosek o wypłatę zaliczki (ust. 2) pOWInien 'Za
wierać , : wstępn y rachufle k strat określający ' wysokość 
dane) szkody, wysokość i przeznaczenie żądanej zaliczki. 

4. PZU. wypłaca zaliczkę w wysokości do 50% sumy 
odptJwiac\ającej podanemu przez ubez~ieczającego szacun
kowemu rozmiarowi szkody. W szczególnie uzasadni 0- ' 

nych przypadkach wysokość zaliczki może być wyższa. 

§ 25. l. Jeżeli ubezpieczający uprawniony do otrzy
mania odszkodowania nie zgadza się z ustaleniami właś

ciw,eJ jednostki organizacyjnej PZU 'co do odmowy zas~ 
pokojenia roszczenia albo co do wysokości odszkodowa
nia, może W ciągu 30 dni od e1:r;zymania zaWiadomienia ' 
w tej sprawie zgłosić na piśmie żqda-nie ponownego roz
patrzenia sprawy przez , bezpośrednio nadr~ędną jednostkEl 
organizacyjną PZU. 

2. Właściwa jednostka organizacyjna PZU jest obo
wiązana poinformować uhezpieczającego uprawnionego 
do odszkodowania o terminie ' wymienionym ' w ust. t 
oraz wskazać nadrzędną jedn05tk~ organizacyjną, d() 
której może być wniesione żądanie ' ponownego rozpa
trzenia sprawy. W razie niepoinformowania przewidziany 
w us~. 1 termin nie biegnie. 

3. Nadrzędna jednostka organizacyjna jest , obowią

zana rozpatrzyć sprawę i zawiadomić o wyniku ubezp"ie
czającego uprawnionego . do odszkodowania w ciągu 
30 dni od otrzymania jego wniosku. 

§ 26. -Jeżeli ubezpieczaJący jest ' jednostką gospo
darki uspołecznionej podlegającą państwowemu. arbitra
żowi gospodarczemu, może również dochodzIć roszczenia 
VI dTodze postępowania arbitrażowego, nie wcześniej 
jednak niż po rozpatrzeniu roszczenia ' przez nadrzędną 
jednostkę organizacyjnq PZU, chyba że jednostka ta nie 
zac1lOwała terminu określonego w § 25 ust. ,3. 

Roszczenia regresowe. 

§ 27. 1. Z dniem zaplaty odszkodowania roszczenie 
ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzial
nej za szkodę przechodzi z mocy prawa na PZU do wyso
kości wypłaconego odSZKodowania. Jeżeli PZU pokrył 

' tylko część szkody, ubezpieczającemu p rzysługuje co do 
pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed rosz- ', 
czeniaml PZU. 

' ,2. Nie ' przechodzi na PZU roszczenie ubeżpieczające- , 
go przeciwko osobom, za którę ponosi odpowiedzialność. " 

3. W', przypadkach sp~łecznie , I gospodarczo ' uzasad
nldnych PZU może ograniczyć roszczenie regresowe; nie 
dotyczy to jednak Tlrżypadków. gdy szkoda, została spo
wodowana umyślnie. 
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4. Ubezpieczdjący jest obowiązany udzielić · PZU 
wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń. o których 
mowa w ust. 1; dostarczając informacji oraz dokumeńtów 
niezbędn'yc'h do skutecznego dochodzenia tych roszczeń. 

Obowiązki ubezpieczalącego. 

§ 28. Ubezpieczający jest obo~ązany opłacić skład

kę ubezpieczeniową w ciągu 30 dni od datydoręqenia 

TrIU polisy lub obliczenia należnej składki. 

§ 29. 1. Ubezpieczający jest obowiązany ściś le 

przestrzegać ogólnie obowiązujących ' oraz Izastrzeżon yćh 
W uinowie ubezpieczenia przepisów mających na celu 
zapobieganie · powstaniu szkody. w . szczególności prze
pisów o ochronie przeciwpożarowej. o budowie i eksplo'a
tacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru 
tec.hnicznego nad tymi' urządzen iami. . 

'2. W r<lzie stwierd~enia. że szkoda powstała wskutek 
nieprzestrzegania przez ubezpieczającego przeplsow. o 
których mowa w ust. i. albo że ubezpieczający zezwolił 
lub dopuścił do naruszenia tych przepisów. PZU może 

odmówić odszkodowania .w części lub w całości, chyba że 
zapłata cał oścJ lub części odszkodowania odpowiada w 
danych okolicznościach zasadóm współżycia społecznego 
lub interesom gospodarki n arodowej. 

f 30. 1. W razię powstania szkody ubezpieczający 

obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych · mu środków 
w celu jej zmniejszenia 'oraz zabezpieczenia przed szkodą 
mienia bezpośrednio zagro.żonego. 

2. W razie powstania szkody ubezpieczający obowią
zany jest niezwłocznie zawiadomić. o ni,ej w sposób okre
ślony w §36 właściwą jednostkę organiza~yjną PZU· 
(inspektorat . PZU). która wystawiła polisę. podając w 
zgłoszeniu rodzaj i przedmiot szkody oraz dokładne ozna
czenie miejsca jej powstania. Uważa się. że obowiązek 

te!1 zo~tał spełniony, jeżeli ubezpieczający ząłosił szkod El 
w ciągu 3 dni od jej powstania. . 

3. W razie ' za9inięcia .przedlIliotów objętych uhezpie
czeniem w · czasie trwania zdarzenia losowego lub pod
czas akcji ratunkowej . ubezpieczający jest' ohowi ązony 
niezwłocznie zawiadomić o tym argany Milicji Obywa
telskiej, podając rodzilj ilość zagini onego mienia oraz 
jego wa rtość. 

4. Przed rózpoczęciem przez PZU czynności likwida
cyjnych ubezp'ies:zający nie pOWIlllen zmielllac stanu 
faktycznego spowodowunego zdarzeniem losowym. chyba 
że zmiany , b yły niezbędne do zabezpieczenia mienia 
pozostałego po szkodzie i do zmniejszenia szkody lub 

· były w danych okolicznościach konieczne. PZU , nie 
może powolywać się na ten żakaz. jeżeli nie rózpoczął 
cZyllllości likWidacyjnych w ciągu 7 dni od datyotrzy
.manta zawiadomienia o powstaniu szkody. 

5. Ubezpieczający jest obowiązany umożliwić PZU 
dokonan ie szczegółowych oględzin miejsca i pr.zedmiotu 
tzkódy w · celu spqrząd2.enia protokołu· szkody zawiera
jącego . techniczny opis szkody oraz zezwolić na doko
nanie innych czynności n·i ezbędnych do ustalenia 'oko
HC7..1Jości powstania szkody i · wysokośd odszkodowa
nia. · jak również udzielić PZU potrzebilyc,h w tym ce.la 
wyjaśnień oraz przedstawić dowody. których. odpowied
nio do stanu rzeczy PZU może żjldać •. , Ubezpieczający 

jest obowiązany również sporządzić na podstawie· posia
danych materiałów dowodowych i na własny koszt obli
czenie poniesionych strat. 

6. W razie -niedopelnienia przez ubezpieczającego 
któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ustępach 
poprzedzających. PZU może od·mówić odszkod owania
w części lub w całości, chyba że niedopełnienie obowiąz
ku nie · mi,alo wpływu nau!;~alen ie okoliczności powstania 
szkody albo jej .rozmią.tu bądż · też na ustalenie wysokości 
odszkodowania .. 

Początek I koniec odpowiedzialności · PZU. 
('zas trwania ubezpieczenia. 

§ 31. 1. Odpowiedzialność PZU rozpoczyna si!i od 
następnego dnia po zgloszeniu wniosku. chyba że we 
wniosku oznaczono późniejszy termin początku odpowie~ 
dzialności. 

2. Za dzień zgłoszenia wniosku . uwaźa się: 

. 1) przy zgłos:zeniu listem poleconym lub telegraficz
nie - datę nadania listu lub datę nadania telegrą

mu według datownika poczto\\leg<;>. 

2) przy zgłoszeniu listem zwykłym - dzień otrzymani~_ 
zgłoszeńIa przez PZU. · 

§ 32. 1. Okres ubęzpieczenia liczy się od rozpClczę- · 

cia odpowiedzialności PZU i . tlwa jeden rok. ·chy ba że 

. umowę ubezpieczenia zawarto na okres krótszy (ubezpie-
czenie · krótkoterminowe). . 

2. Umowę ubezpieczenia. z wyjątkiem umów · ubez
pieczeń krótkoterminowych. przedł ljża się automatycznie 
na n astępny okres roczny; jeżeli żadna ze · str on nie wy_ · 
powiedziała umowy listem pol econym najpóżniej na dwa 

· miesiące przed upływem okre'su ubezpieczenia. _ 

§ 33. I. W ramacb zawartej umowy ubezpi eczeniem 
objęte jest również mienie. ·którego przybyło w grupach 
mienia zgłoszonych do ubezpi eczenia - od --Chwili gdy 
znalazło się ono u ubezpieczającego .. 

2. W razie . przejęcia ubezpieczonego mi enia przez 
Inną jednostkę gospodar ki uspołecznionej prawa i ob'o
wiązki wynikajqce z 'Umowy ubezpieczenia przechodzą 

na j ednostkę pr zejmującą w ymienione mienie . 

3. W razie zbycia ubezpieczonego mienia. w tym 
również w razie przejęcia go mi własnoś ć przez jednostkę 
gospodarki nie , uspołecznionej. umowa uhezpieczenia 
ulega rozwi ązaniu z dniem zajścia zmidny. W · tym przy
padku jednostce ubezpiecżającej przyshlguje zwrot s1dcid
ki za ok res od duty otrzymania przez PZU zawiadomienia 
o zbyctu mie nia . Zw rot składki nie przysługu j e jednak. 
jeżeli likwidacja ubezpi eczoneljo mienia nastąpiła z po
woa u szkod y. ' za którą PZU · wypł acił odszkodowanie. 

Umowa ubezpi,:czenla . . 

§ 34. 1. Umowę ubezpieczenia zawi~ra się na pod
stawie . wni osk u ubezpiecza jącego. 

2. Wni.osek povnilien zawierać co na jmnie j nastę~· 

plljące dane , nieżbędne do zawarcia ·umowy ubezpie
czenia: 

l) nazwę i adres ubezpieczającegó. 
-.2) miejscę ubezpieczenia. 
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3) prze,dmiot ubezpieczenia, · 
4) podstawę obliczenia składki, 

6) sposób ubęzpieczenia (I 5), 

6) okres ubeżpieczenia. 

3. Jeżelf wniosek nfe zawiera · wszystkich danych 
określonych w ust. 2 albo został «porządzony wadliwie 
lub niezgodnie z warunkaJDi ubezpieczenia, PZU wezwie 
ubezpieczającego do uzupełnienia lub Iporządzenia 

, _ nQwego wniosku w terminie 30 dni od daty otrżymania 
~~nu. . , 

/" 

4. Ubezpieczający obowiązany jest udzieliĆ PZU 

3. Jeżeli ' polIsa zawiera postanowienia, które od.; 
biegają na niekorzyść ubezpiecZającego od treści złożo
nego prze·z niego wniosku lub od niniejszych ogólnych 
wan:uików ubezpieczenIa, PZU zwrócł ubezpieczającemv 
na to uwagę na piśmie przy doręczeniu polisy, wyzna
czając 14-dnipwy termin na zgłoszenie aprzeciwu. W razie 
niewykonania tego obowiązku przez PZU, zmiany doko
nane na niekorzyść ubezpieczajllcego ., nie;"ażne. 
W braku sprzeciwu %8 itrony ubezpieczającego umowę 
uważa się za zawart, następnego dnl~ po upływie wY- . 
znaczonego . terminu do . złotenia sprzeciwu. 

Zawiadomieni. ł o~wiadczenłL odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu" wnlo.
ku lub skierowane d·o niego w innej formie otaz -poda8 
PZU wszystkie znane mu okoliczności; które są istotne ł 36 . . 1. ZawlaOomien·iai oświadczenia ubezpiecza • 

. do oceny ryzyka i ustalenia zakresu odpowiedzialności jącego w związku z umową ubezpieczenia powinny być 
oraz mają wpływ na wysokość składki. Jeżeli PZU zawarł składane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub prze-

_ umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi ubezpfe- . słane listem poleconym. . 
czającego na I poszczegÓlne pytania, pominięte · okoIicż- . 2. Jeżeli ubezpieczający zmienił siedzibę I nie za-
~ości uwaŻa się za ilieistotne.. . wladomił o tym PZU, przyjmuje się, źe PZU dopełnił 

5. Wniosek powinien być złożony w inspektoracie swojego obowiązku zawiadomienla . lub oświadczenia. 
PZU właściwym do obsługi ubezpieczeń jednostek gospo- , gdy pismo skierował doostat~iel, znanej mu siedziby 
darki uspołecznionej, na kt6rego .terenie działania znaJ- ubezpiecza1ącego. 
duje się. siedziba ubezpieczającego. 

§ 35. 1. PZU potwierdła zawarcie umowy ubezpie- . 
czeJ,lia dókumentem ubezpieczenia (polisg), który prze
.yła ubezpieczającemu najpóźniej w ciągu l miesiąca 
,04 . daty otrzymania wniosku zawierającego wszystkie 
dane niezbędne do "zawarcia umo)Vy ubezpieczenia. 

. 2. Polisa powinna żawierać obliczenie składki. 

PostanowienIa końcowe. 

1 37. Do umowy ubezpieczenia mog" być wprowa
dzone . postanowienia dodatkowe lub odmienne od usta
lonych , w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Postano
wienia t. nIe mog" być sprzeczne _~ bezwzględnie obo
'riązuJącymi przepisami prawa. 

,t 
Załącznik nr J 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIBCZENIA MIENIA JEDNOSTEK GOSPODARKI. NIB USPOŁECZNIONEJ . 
OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

Posłano\vlenla ogólne. 

§ 1. Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawiera 
_ z jednostkami gospodarki nie ' uspołecznionej i osobami 
fizycznymi; zwanymi dalej "ubezpieczającymi~', _ umowy 
. ubezpieczenia mieni..a 9d -ognia i innych zdarzeń losowych. 

.',. 
Zakres ubezpieczenia. 

§ 2. l. Ubezpieczenie obejmuje mienie znajdujące 
się. vi posiadaniu ubezpieczającego. nie podlegające ubez
pieczeniu . ustawowemu. oraz mienie osobiste pracowników 
\1bezpiecza jącego. 

2. W szczególnośc'i um"ową ubezpieczenia może być 
pbjęte następujące mienie ubezpieczającego: 

l) budynki budowle, 

2) budynki budowle w stadium budowy, 

3) maszyny, aparat y, narzędzia I ,urządzenia produkcyJ
ne. urządzenia sklepów .. magazynów ~ innych pomiesz
czeń oraz środki "transportowe; 

4) towary, surowce, materiały w przerobie, półfabry

katy, wyroby gotowe; materiały pomocnicze, opako~ 
wania, 

. ·' 5) przedmioty pIzy jęte od osób trzecich w celu wyko-

J nania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, c~~zcz •• 
nia, ·farbowania, prania), 

6) zwierzęta służące celom przedsiębiorstwa (handlo
wego. przemysłowego, usługowego), 

7) . gl,?tówka, papiery wartościowe I inne waiory opiewa
" . jące na waJutę"· krajow~1 

8) mienie osobiste pracowników ubezpieciaiąc,ego. 

3. Ubezpieczeniem może być objęte następujące 

mienie osobiste pracowników: odziet, obuwie, . rowery, 
wózki inwalidzkie~ przedmioty osobistego UŻ\'tku i własne 
..narzędzia -T- niezbędne do wykonywa~ia pracy. . 

4. Jeżeli nie umówiono się inaczej lub jeżeli nmleJ
sze warunki nie zawierają odmiennych postanowień, 
mienie objęte jest ubezpieczeniem w miejscu określonym 
w umowie ubezpieczenia. a mienie osobist,~ pracowników: 
- ponadto ·W każdym miejscu pracy zawodowej pracow
nika . wykonywanej na: polecenie ubezpieczającego . . 

§ 3. 1. PZU odpowiada za - szkQdy spowodowane 
w ubezpieczonym mieniu przez: ogień. huragan. powódż. 
piorun, wybuch, deszcz nawalny, grad, upadek pojaznu
powietrznego, ,wydostanie. się. wody z tJrządzeń wodno
kanalizacyjnych, lawinę, zapadanie się ziemi, usuwanie 
się ziemi. 

·C 
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2 .. PZU odpowiada ponadto za szkody spowodQwane 
uginięciem ubezpieczon~o mienia w czasie zdarzenia 
losowego lub w czasie akcji ratowniczej prowadzonej 
'W związku ze zdarzeniem losowym, z wyłączeniem jednak 
szkód w postaci zaginięcia w tym czasie gotówki, papie
rÓw wartościowych, zbiorów filatelistycznych i numiz
matyt'znych, dzieł sztuki, przedmiotów ze srebra, .złota 
ł platyny or~z biżuterii. 

3. Za szkodę uwaza się utratę lub . ubytek wartości 

ubezpieczonego mienia z powodu jego zniszczenia, uszko
dzenia lub zaginięcia . w c.zasie· . zdarzeń wymie.niQnych 
w ust. l i 2. 

4. Za szkody spowodowaI.1e przez: 

1) ogieil - uważa się szkody powstałe w wyriiku dzia
łania 'ognia , k.tóry przedostał się ' poza palenisko lub 
Po\\'stal . bez .paleniska i rozszerzył się o własnej sile, 

2) hu ragan - . uważa się szkody powstałe w 'wyniku 
dzidłan ia wiatru o prędkoŚci nie mmeJszej niż 
24',5 m/s, któregą· działaple· wyrządza masowe szkody; 
poje<;lyncze szkody 'uważa się za spowodow ane przez 
bu-rcgan wówczas, gdy ' w najbliższym 'sąsiedztwie 

stwierdzono dzia łanie huraganu, 

3) powódź - uważ.a się szkody powstałe ' wsk utek: 

a) zalania ter.enÓw w następstwie podniesienia się 
wouy w kOl ytach wód płynących i stojących oraz 
wskuteknadf(liernych opadów atmosferycznych, 

b) spływu, wód po zboczach lub stoktJ-ch na. terenach 
górskich lub falis tych, 

.fo) wybu~h - uważa się szkody . powstałe w wyniku 
gwałtownej zIl,1iany stanu równowagi układu z jedno
czesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, 
wywolane ich właściwością rozprzestrzeniania się. 

W odniesieniu· do naczyń ciśnieniowych i innych 
< tego rodzajuzbiqrników ,warunkiem uZDania szkody 

za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych 
naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich roz-

piarach, ~ż wskutek ujścia . gazów, pyłów, pary luh 
'cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ci śnień. Z'a spo
wodowane wyb~chem uwa~a się również szkody po
stałe wskutek: implozji polegającej na uszkodzeniu 

. zbiornika lub' aparatu próżnIowego ciśnieniem ze
wnętrznym., 

ł) .deszcz nawalny uważa się .szkody powstałe wsku-
tek ' op-adu deszczu o współczyn-niku wydajności o 
wartości co najmniej 4, który ustala Instytut Meteo
tologii i Gospodarki Wodne j (IMiGW); w razie 
braku stacji pomiarowej IMiGW w · miejscu s?,kody, 
bierze się pod uwagę stan faktycznt i rozmiar szkód 
w miejscu ich powstania . świadczące wyraźnie o 
działaniu deszczu nawalnego, 

.. 8) grad - uwwża si ę szkody pówstałe wskutek opadu 
. lItmosferycznego sldarlającego się z bryłek lodu, 

7) upadek ' pojazdu powietrzn ego .:.... uważa się szkody 
powstałe wsk utek ' katastrofy bądź przymnsowego 
lądowani a' samolotu si lnikow (·go, he7.silniko wego lub 
innego obi E~ktu lata jącego, a t a kże spowodowane 
upadkiem ich CZt) ści lub pizewożonego ładunku. 

8) wydostanie się wody z urzą<heń woclnokanalizacyj
nych :- uważa sie szko<iy powstałe wskutek , 

.a) spowod~)wanego awarią wydostania się wody lub 
pary z przew 0i!ów I urządzeń wodociągowych, 

kanalil.a c-y'jnych~· centlalnego ogrzewania i innych, ., 

b) cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych 
urządzeń kanalizacyjnych, 

c) nieumyślnego Poz9Stawienia . otwartych kranów' 
w urządzeniach wodnokanalizacyjnych, 

,9) lawinę - uważa się szkody powstałe wskutek gwał
townego zsuwania się lub staczania mas śniegu, lodu~ 

. skał lub kamieni ze zboczy górski<i:h.,. . 

tO) zapadanie się ziemi - uważP się szkody powstał. 
wskutek obni'Żenia się terenu z powodu zawalenia 
s~ podziemnych pustych przestrzeni w gruncie, 

1 ł) usuwanie się ' ziemi ~ uw'ażasię szkody powstał. 
wskut~k ruchów ziemi na stokach. 

, I 

Granice ubezpieczenia ~enła. 

§ 4. PZU nie odpowiada 'la szkody~ 

1) nie przekraczające, łącznie z kosztami ratunku oras 
uprzątnięcia p-ozos tałośd po szkodzie, kwoty 1000 zł, 
z tym że ogranićzenie to nie dotyczy szkód w mieniu 
osobistym pracowni ków, 
~. ' 

·2) wyrządzone umyślnie . przez ubez-pieczająceg· o albo 
osobę, z którą ubezpieczając'y pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpo-
wiedzialność , • 

J) wy rządzone wskutek rażące90 niedbalstwa , przez 
oso bę, o której mowa w . pkt 2, chyba' że ~płat. · 
odszkodowania odpowiada ' w- danych okolicziloś.ciac~ 
zasadom współżycia spolecznego albo interesom gos
podarki narodowej, 

4) powstałe w maszynach, . aparatach lub innych urzl\
dzeniach wskutek dzialimia prąd u e lektrycznego pod
czas· ich ek.sploa tacji. chyba że działanie prądu spo,
wodowało równacze:~nie pożar , 

5) powstałe wskutek Zal an ia wodą mienia w suteren ach· 
i w pjwnica~h, składowanego poniżej 20 cm od po

. ziamu podłogi. 

6) powstałe w mieniu z powod;u pJze rw W zasilaniu 
prądem el-ekt rycznym maszyn, aparatów i u rządzeA 

produkcy jnYCh lub chłodni czych, 

7) w mieniu . osobistym pracowników ubezpieczaj<łcego, 

gdy 'szkoda pokrywana jest zgodnie z przepisami O'· 

świadczeniac h z tytułuwy~adk'ó.w przy pracy i cho
rób zawodowych, 

8). w aktach, oraz dokumentach, ił: '-' 

9) pol egające na zniszczeniu lub usżkodzeniu drzew. ' 
Mzewów , roślin na pniu lub . innych · upraw, Vi ty~ 
także upr aw w szkJa r niach, namiotach foliowych 
i inspektac}1, 

10) spowodowane wybuchem: 
a) wywołanym prze~, ubezpieczającego w celacll 

produkcyjnych~ eksploal'acyjnych i innyclI. . 
b) w silnikach' spalinowych lub wybuchowych,gdy 

wybuch związa ny jest z ich naturalną funkcją lub 
gdy wy buch spowodowany został . 'normal nym ci'
nieniem zawartych w nich gazów, 

11) powstałe przez zaJanie 'wodą wskutek deszczu na
walnego mienia : 
a) które zost~ ło zalane z powodu złego stanu dachu 
. lub nieza.bezpieczenia olworów dachowych. w tym 
. także szkody powstałe w mieniu znajdującym sf4ł . 

. w pomieŚzczenidcb wynajętych, jeżeli ubezpiec~· 
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jący wiedząc o istnieją9ychzaniedbaniach w tym 
zakresie .nie występował do wynajmującego z 'ż ą
daniem ich us un ięcia, 

. b) znajdującego się pod gołym niebem lub ' wiatą. 
jeżeli mienie to ze względu na rodzaj lub prze
znaczenie powinno się znajdować w pomieszcze
niachposiadających dach i ściany zewnętrzne; 

nie dotyczy to wypadkó'Y'!. gdy zalanie nastąpiło 

w czasie przemieszczania mienia w obrębie o dane

go zakładu pracy lub w czasie sprzedaży na stra
ganach, wózkach i w innych punktach .sprzedaży 
poza lokalem sklepowym, 

12) powstałe wskutek , systematycznego zawilgocania 
przedmiotu ubezpieczenia z powodu nieszczelnoŚci 
urządzeń wodnokanalizacyjnych lub innych urządze!l 
rozprowadzających wodę lub parę, 

13) spowodowane zapadaniem się ziemi, gdy są to 
szkody: 
a) górnicze w rozumieniu prawa górniczego, 
bl powstałe w , związku z prowadzonymi robotami 

ziemnymi, 

14) powstałe wskutek działań wojennych. 

Prawa I obowiązk' stron. 

§ 5. 1. PZU wypłaca należne odszkodowanie z ty
tułu ubezpieczenia mienia w kwocie odpowiadającej wy
sokości ·szkody, nie większej jednak od kwoty stanowią
cej górną granicą odpowiedzialności PZU. 

2. Górną granicę odpowiedzialności PZU za ubezpie
czone mienie, 'Z zastrzeżeniem ust. 3, stanowi suma ubez
pieqenia podana w dokumencie ubezpieczenia (polisi~), 

z tym że suma' ubezpieczenia podana dla określonej grupy 
mienia (poszczególnej pozycji polisy) stanowi granicę 

odpowiedzialności PZU w odniesieniu do mienia uj ę tego 

w tej pozycji. 

3. Jeżeli suma ubezpieczenia grupy mienia dotknię

tego szkodą jest niższa od wartości rzeczywistej tego 
mienia w dniu szkody" ustalonej według zasad określo

nych w § 6, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, 
wypłaca Się w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpie
czenia pozostaje do rzeczywistej wartośd mienia w dniu 
powstania szkody. 

4. Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający. Suma 
ub~ieczenia dla poązczególnych grup mienia powinna 
odpowiadać wartości rzeczywistej tego mienia w dniu 
zgł?,s.zeniaubezpieczenia. a mianowicie: 

1) dla budynków i budowli - wartości wstanie nowym 
. po pot rąceniu zużycia , 

2} dla budynków i budowli w stadium budowy - war
teiści kosztorysowej robót odpowiednio do stanu 
zaawansowania budowy oraz wartości robót zreali
zowanych w okresie 1l:bezpieczenią wraz zzapasamt 
materiałowymi, 

3) dla maszyn, aparatów, narzędzi .1 urządzeń produk:.' 
cyjnych, · urządzeń sklepów. magazynów i innych po
mi'eszczeń oraz środków transportowych - kósztom 
ich zakupu po potrąceniu zużycia, 

4} dla towarów, surowców, materiałów w przerobie, 
półfabrykatów, wyrobów gotowych, materiałów po
mocniczych, opakowań ' - najwyższej ogólnej war· 
toś.ci lego mienia przewidzianej w okresie ubezpie· 

czeni~, odpowiaciającej kosztom jego zakupu lub 
wytworzenia (wartoś ci maksymalnej), 

5) dla przedmiotów, przyjętych od osób trzecich w celu 
wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, 
czyszczenia, farbowania, prania) - najwyższej war
tości tych przedmiotóW przewidzianej w o]{resie 
ubezpie~enia (waIlości maksymalnej), 

6) dla ' zwierząt służących celom przedSiębiorstwa (han
dlowego, przemysłowego, usługowego) -kosztom 
ich zakupu, 

7) dla gotówki, papierów wartościowych l innych walo
rów opiewających na walutę krąjową - najwyi,szej 
wartości przewIdzianej w okresie ubezpieczenia (war-
tości maksymalnej). . 

8) dla mienia osobistego p~acowników ubezpieczające
go ~ najwyższej wartości tego mienia w stanie no
wym , w okresie ubezpieczenia, po potrąceniu zużycia. 

5. Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi zwiększe- · 
nie lub zmniejszenie wartości ubezpieczonego mienia, 
ubezpieczający jest obowiązany podać PZU odpowiednią 
zmianę wartości ubezpieczenia. PZU wystawia nowy do
kument ubezpieczenia (polisę) na okres roczny, a propor
cjonalną część składki z dotychczasowego ubezpieczenia 
zalicza się na poczet nowej umowy. Do umowy tej sto
luja się odpowiednio postanowienia dotyczące początku 
odpowiedzialności i opłaty ~kładki (§ 18 ust. 1 i 2). 

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania. 

§ 6. 1. Wysokość szkody w poszczególnych grupach 
mienia ustala się według: 

1) vi odniesieni~ do budynków. i budowli - wartości 
kosztów odbudowy lub remontu, potwierdzonych ra
chunkiem' wykonawcy lub kalkulacją zleceniową 
poszkodowanego, jeśli szkodę usunął siłami własny
mi, określonych zgodnie z zasadami kalkulaGji i usta
lania cen robót budowlanych, obowiązującymi w bu
downictwie - z uwzględnieniem dotychczasowych 
wymiarów, konstrukcji, materiałów oraz stopnia fak-· 
tycznego zużycia zniszczonego lub uszkodzonego 
obiektu. W braku udokumentowania kosztów odbu
dowy lub remontu wysokość szkody ustala się według 
cennika stosowanego przez PZU, Dpracowanego przy 
współudziale wyspecjalizowanych w zakresie budow
nictwa jednostek gospodarki uspołecznionej., 

2) w odniesieniu do budynków i budowli w stadium 
budowy - wartości kosżtów odbudowy lub remontu 
ustalonych zgodnie z pkt 1 - bez potrącania zużycia, 

3) w odniesieniu do"maszyn, aparatów. narzędzi, urzą
dzeń produkcyjnych, urządzeń sklepów, magazynów 
l innych pomieszczeń oraz środk~w transportu -
wartości' kosztów zakupu tego samego rodzaju, typu 
i mocy produkcyjnej nowej maszyny, aparatu, urzą

dzenia, środką transportu albo wartQści kosztów na
prawy, transportu, demontażu i montażu, po potrą

ceniu procentowo ' określonego stopnia faktycznego 
zużycia do dnia szkody. Wartość tych kosztów po
winna być udokuruentowana rachunkiem zakupu .lub 
rachunkiem naprawy albo określona według cen sto
sowanych przez jednostki gospodarki usp0łeczni oneJ 
w dniu ustalenia odszkodowania., 

4) 'Iv odniesieniu do towarów, surowców. mater ictłów 
w przerobie, półfabrykatów, wyrobów gotowych, mu· 

I 



l , 

) 

- ---.. 
'J 

W.-<mitor ,Polski Nr 45 632 _ Poz. · 289 ~. 
--------------------, 

, teriałów pomocniczych; opakowań -- wartości kosz
:" tów ich zakupu lub 'wytworzenia według cen z dnia 

IIzk.ody. Ceną z dni a szkoqy jest cena , udokumento
w~na rachunkiem zakupu, ka'lkulacją kosztów wy
tworzenia lub stosowana przez jednostki gospodiirki 
uspołeqnionej. ; 

.' 
5) w odniesieniu do prz,ędmiotów przy:j'itych , od osób 

trzecich ~'w celu wykonanfa usługi (naprawy, remon
tu .. przerÓbki. czyszq:enia, farhowania, prania itp.)
wa rtości kosztów ich zakupu pomniejszonych o ·fak
tyczny stopień zuży<;ia przedmi9tu (wartości rzeczy
wistej) ' lub wartości kosztów naprawy uszkodzonych 
przedmiotów według cen stosowduych ' w dniu usta
lenia odszkodowanią, powiększonych o udowodnioną 
wartość n.ak,ładów ubezpieczćl.FTcego, 

6) vi odniesieniu d-o zwierząt służących celom ubezpie
czającego -- wa'rtości kosztÓw ich zakupu według 
cen stosowanych przez jed'nostkigospodarki uspo
łecznionej w dniu ustalenia odszkodowanIa, 

7) w odniesieniu do gptówki, papierów wartościpwych 
l innych walorów opiewających na walutę krajo
wą -- ich nominalnej wartoścI. 

2. Wysokość szkody w mieniu osoblst)'ln pracowni
k.ów ubezpieczającego ustala się odpowiednio do stopnia 
uszkodz,enia przedmiotu, w granicach do 7~!o jego war
tości nowej, według cen z dnia ustalenia odszkodowania 
Sitosowanych przez jednostki gospodarkj uspołecznionej, 

I. wyłączeniem cen stosowanych ' w sprzedaży komisowej. 

3. Wysokość szkody ustalona według kosztów re
montu lubn'apmwy nie ' może przekroczyć rzeczywistej 
wartości przedmiotu szkody. 

•. Rachunek kosztów odhudowy, remontu lub napra
wy. przedstawiony przez ubezpieczającego, podlega wery-
ffkacji przez PZU co do :zakresu robÓt. • 

t 7. Przy ustalanhl wyS()kości sz~pdy nł'e uwzględ

nia się: 

1) kosztów wynfkaj4cych z braku części zamiennych 
lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu 
istniejąceg'o przed szkod(\. 

l) wartości naukowej. kolekcjonerskiej. zabytkowej 
lub amatorskiej (upodobanłft). 

§, 8; l. Wysokość szkody znlnleJsza się o wartość 
pozostałoścl. które mogą być przeznaczone do dalszego 
uzytku, pr.zeróbkł lub odbudowy. 

2. Wysokość nkody zwiększa się w granicach sumy 
ubezpieczenia o udokumentowane koszty uprzątnięcia 
pozostałośc1po szkodzie w wysokości do 3ł/. szkody. 

, § 9. Niezależnie od odszkodowania PZU zwraca 
' udokumentowane koszty związane z ratunkiem ubezpie
czonego mienia, w wysokoś.ci do 3'/, sumy ubezpieczenia. 

Wyplata odszkodowanla. 

§ ' fO . PZl.l wypłaca odszkodowanie w terminie 
30 ' dni od daty , otrzymania przez PZU zawtadomk\nia 
'o szkodzie, chyba że: 

l) ubezpieczający niezło:l.yl PZU w ciągu l4 dni od 
dmy zawiatlomJ.enia o szkodzie rachunku strat i in
nycb rlok uffi!'ntow uZdsiHlnia :qcych foszc?eni~: w 
razie p6źmeJsze'go złozeni.a dok umentów odszkoGo-

wanie jest wypłacane w termi nie 14 dhl po , ich do
starczeniu, 

2) wyjaśnienie w 30-dniowym terminie okoliczności 

koniecznych do ustalenia od powiedzialndści PZU albo 
wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, 

wówczas odszkodowanie powinno być wypłacone w 
Ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. z tym 
że bezsporną część odszkodowania PZU wypłaca W. 
t'erminie 30-dniowym od ' za wiad omienia o szkodzie. 

i 

Roszczenia regresowe. 

.§ 11. 1. Z dniem wypłaty- odszkodowania PZU mote 
dochodzić roszcżeń od osoby odpowiedzialnej za szkod, 
do wysokości wypłaconego odszkodowania (roszczenie 
legresowe). Jeżeli PZU pokl yl tylko część szkody, ' ubez.. 
pieczającemu przysługuje co do pozostałej czqści pierw" 
szeństwo zaspokojenia przed roszczeniami PZU. 

2. I Nie przechodzą na PZU roszczenia ubezpieczają
cego przeciwko osobom, z którymi , ubezpieczający pozo
.staje we wspólnym gospoda rstwie domowym lub za któ're 
ponosi odpowiedzialność. 

3.W przypadkach spoleczn ie I gospodarczo uzasad
n.!onych PZU może ograniczy t roszczenie ~egresowe; nle 
dotyczy to jednak przypad ków, gdy szk oda została spo
wodowana umyślnie. 

4. Jeżeli ubezpieczający bez zgody PZU zrze kł si" 
loszczenia przeciwko osobie trzecie j odpowiedzi (\l nej za 

. szkodę lub ograniczył roszczenie. PZU może odm6wi4 
odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczc:.oie , sr~ 

lub ograniczenie roszczenia zo<;.tilnie ujawnione po wy
płaceniu odszkodowania, PZU m oże żądać od ubezpiecza
jącego zwrotu całości lub cz~ci wypłaconego ódszko
dowania. 

Obowłą i. kl ubezpiecza jącego. 

ł 12. Do obowiązków llbezpi-ecz-ającego. naJeży: 

1) podanie do wiadomości . PZU wszystkich znanych 
sobie , okoliczności. o które PZU zapytywał przed 
uwarciem umowy; jeżeli PZU Zd war! LUn(lW~ ubez- ' 
pieczenia mimo braku odpowiedzi ubezpiecza jącego 

na poszczególne pytania, puminięte okoliczności 

uważa si~ za nieistotne, 

2) opłacenice, obliczonej na podstawie obowiązującej 

taryfy. skł~dki ubezpieczeni.cwej za cały olqewbez-
piecrenia z góry, ' 

3\ informowanie PZU o zmianie adH:su; jeżeli ubezpie
czający nie zawiadomił PZU o Wlianie ' ~dresu, pismo 
PZU wysłane pod ostatnim znanym adresem wy'wiera 
skutki prawne. 

'§ 13. Ubezpieczający powinien ptzestrzegać bgólnie 
obowią7..ujących przepisów, mających na celu zapobiega
nie puwstaniu szkody. w ' 8zczcgóln-osci przepisów o 
ochronie przeciwpożarowej. o budowie , eksploatacji 
urządzeń technicztl.ych or .. <: wykonywtllłiu dozonI tec'h
.nicz!,!ego nad tymi urządzeniamI. PZU może zmniejszyć 

odszkodowanIe, jeżeli Diewykonanie obowiązku przy
czyni10 srę do powstania ~7.;kooy i mi a ło wpływ na jej 
rozmiar. 

§ 14. L W razie powstar;ia szkody ubezpieczający 
obowiązany jest ' uzyt wszeJkicll dostępnych mu środków 
w celu Jej zmniejsrer.ia oraz zal)ezpieczenia przed -szko~. 

" 
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mil:llld bezposJ euu o zagrożonego. Jeżeli ubezpieczający 

dopuścił się rażącego niedbalstwa w wykonaniu powy:!
szychobówi ązk ów, odszkodowanie się nie należy. chyba 

, że zapłata całosci lub części odszkodowania odpowiadll 
w ,danych okolicznQściach zasadom wspÓłżycia społecz
nego I ub interesom gospodarki narodowej. . 

2. W razie powstania szkody ubezpieczający jest 
obowiązany -niezwłocznie zawi adomić o 'niej właściwą 

jednostkę organ i zacyjną PZU (inspektora PZU, klóry 
wystawi! , polis ę). podając w zgłoszeniu rodzaj i przed
miot szkod y OIaz dokładne nliejsce jej powstania. 

3, W razie żaginię'cla ' przedmiotów tJbjętych ubez-
I pieczeni em w cżasie trwania zdarzenia losowego lub pod
czas akcji ratowniczej. ubezpieczający jest obowiązany 

nieiwłoczn ie zawiadomić o tym organy Milicji Obywatel
skiej. pooając rodzaj i ilość zaginionego "mienia oraz jego 
wartość. 

4. Przed rozpoczęciem przez PZU czynnośCi likwida- ' 
cyjnych ubez'piecżający nie powinien ; zmieniać stanu' 

. 
3. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danycn 

określonych w ust. 2 albo został sporządzony wadliwi. 
lub mezgodnie z warunkami ubezpieczenia. PZU wezwis , 
ubezpieczającego do llzupelnien!{\ lub sporządzenia 

.nowego wniosku w terminie 14 dni od daty otrzymania 
~ pisma PZU. 

4. Ubezpieczający jest obowiązany udzielić PZU od
powiedzi na pytania zamieszczone w formularzu wniosku 
lub skierowane do niego w Innej formie oraz podać PZf/ 
wszystkie znane sobie okoliczności, które są istotne dó 
oceny ryzyka i llstalenia zakresu odpowiedzialności oraz 
mają wpływ na wysokośćskladki. Jeżeli PZU 'zawarł 

umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi ubezpie
czającego na. poszczególne pytania. poniinięte okolicz
ności uważa się za nieistotne. 

5. Z zastrzeżeniem wyjątków . przewidzianych w 
ust. 6 i7 umpwę uważa się za zawartą po opłaceniu 

skła.dki.'z chwilą doręczenia przez PZU do~umeIj.tu ubez-
pieczenia. ., 

faktycznego spowodowanego: zdarzeniem losowym, chyba 6. Jeżeli przed upływem czternast.u dni od daty 
że zmiany były niezbędne do zabezpieczenia mienia otrzymania _ ruerty na piśmie PZU nie doręczył ubezpia-
pozostałego po . szkodzje i do zmniejszenia \ szkody lub czająceni u dokumentu ubezpieczenia. umowę uwa'żil się 
były w _ danych okolicznościach konil!czne. PZU nie ' : z piętnastym dniem od otrzymani'a oferty za .Zd wartą na 
moze powoływa( się na ten zakaz.jezeli nie rozpoczął ' podstawie niniejszych ogólnych w:arunków ubezpieczenia. 
czynności likwidacyjnych w, ciągu 7 dni od da1y ' 6trzy- j' 

mania za\~ iadomienia o powstaniu szkody. 7. Jeżeli dokumenLubezpieczenia zawieraposta,no-

5. lLbezpleczający jest obowiązany umożliwić ' PZU 
dokonanie szczegółowych oględzin miejsca i przedmIotu 
szkody w celu sporządzenia protokołu szkody ' zawiera
jącego techniczny opis szkody oraz zezwolić na doko
nanie innych czynności niezbędnych do 'ustalenia oko
liczności powstania szkody i wysókości odszkodowa
nia. jak również. unzielić PZU potrzebnych .. w tym celu 
wyi il.~ nień oraz przedstawić dowody, których odpowied
nio do stanu . rzeczy PZU może żądać. Ubezpieczający 

obowiązany jest również sporządzić na podstawie posia
dan ych materinłów dowodowych i na własny koszt obU
cze nie poniesionych strat. 

6. Ubezpieczający jest obowiązany udzielić PZU 
wsze J kiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regreso
wych. w tym dostarczyć dokumenty I udzielić informacji. 

\ 
7. W raZie niedopelnienia przez ubezpieczającego 

któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 2, 
i, 4 i 5 - PZU może odmówić odszkodowania w części 
iub w calości: jeżeli niedopelnienie obowiązku miało 
wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody bądź 
też na listalenie wysokości odszkodowania. 

. Umowa ube7.pieczenia. 

§ 15. I. Umowę ubezpi'9czenia zawiera się na pod
stawie wniosku ubezpieczającego. 

2. Wniosek powinien zawierać co najmniej następU

jące dane, niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia: 

1) nazwisko i imię lub' nazwę ubezpieczającego oraz 
adres, ..... /. 

2) miejsce ubezpieczenia, 

3) przedmiot ubezpieczenia, 

4) _sumę ubezpieczęnia. 

5) okres ubezpieczenia (początek koniec); 

wienia. które" odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego 

od treści złożonego przez niego wniOSKU lub' od ninie} 
szych ogólnych warunków ubezpieczenia, PZU ob'owią~ 

' zany jest zwrócić ubezpieczfljącemu na to uwagę na 
piśmie przy doręczeniu dokumentu ubezpieczenia. wyzna
czając mu co .. najmniej siedmiodniowy termin zgłoszenia 

sprzeciwu. W :' razie niewykonania tego obowiązku przez 
PZU, zmiany dokonana na niekorżyść ubezpieczającego 
są nieważne. W braku sprzeciwu ze str0ny ubezpiecza
jącego umowę uważa ' się za zawartą nas l ~)llego dnia .po. 
upływie wyznaczonego terminu do zlożenia sprzeciwu. 

§ 16. 1. W razie przejścia własności ubezpieczonej 
nieruchomości · na inną osobę. prawa i obo,wiązki wyni
kające z umowy ubezpieczeni a przechodzą na nowego 
właściciela. Jednakże za.równo PZU. jak i nowy właściciel 
mogą umowę wypowiedzieć, z zachowaniem jednomie
sięcznego terminu wypowiedz~nia . O'awny i nowy właści
ciel ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę skład
ki przypadającej za czas od chwili otrzymania przez za
kład ubezpieczeń wiadomości o zmianie właściciela. 

2. W razie przejścia na inną osobę własności rzeczy 
ruchomych, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z 
dniem zajścia zmiany. Składka za nie wykorzystany okres 
ubezpieczenia podlega ' zwrotowi, pod warunkiem ż • 
ubezpieczający zawiadomił o tym PZU w ciągu jednego 
miesiąca. W razie niezachowania teno terminu. zw rot 
składki przysługuje za okres od d.Jty otrzym.:lnia przez 
PZU zawiadomienia. Zwrot składki nie należy się, ieżelt 
w danym okresie ubezpieczenia powstała szkoda. za 
którą PZU przyzna! odszkodowanie., 

WypowiedzenIe umowy ubezpieczenia. 
. c 

§ 17. 1. Każda ze stron umowy. w ciągu miesiąca 

od daty wypłaty odszkodowania lub daty doręczenia 

.ubezpiecza iącemu odmowy wypłaty odszkodowania. może 
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. z zachowariiem mie
sięc,znego okresu wypowiedzenia. 

( 

• 
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2. W razie wypowiedzenia umowy, składka za nie 
wykorzystany okres ubezpieczenia p'odlega ' zwrotoy.ri 
tylko wtedy, gdyn!e wypłacono odszkodowania. 

Początek l koniec odpowiedzialnośCi PZU. 

§ ' 18. 1. Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się od 
cnla, następnego po zawarciu lIIl1owy, nie wcześniej jed

, nak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki, chyba 
te w umowi e przewidziano, póżniejszy telmin początku 

odpowiedzialnosci. 

2. Okres ubezpieczenia , liczy się od rozpoczęcia od
, powiedzialności PZU i trwa jecl en rok, chyba że umowę 

ubezpieczenia zawarto na okres krótszy:" (ubezpj eczenie 
, k Lótkoterminowe) ., 

" ' 3. CiągłQŚć odpowiedzia lności PZU zostaje zacho-
w.ana przez ,. opłacenie składki ubezpieezeniow,ej na na
Itępny okres ubezpieczen!a przed ' upływerri ' biezącego 
okresu. 

4. Mimo upływu okresu ubezpieczenia umowa ubez- , 
" pieczenia nie wygasa, gdy składka ubezpiec-zeniowa opla
"eona została najpóżrąej Vi Ciągu 30 dni po upływie ' bie
' tącego okresu ubezpieczenia: Jednakże do dnia nastę-

pującego po, dnhi opłacenia składki PZU za szkody po
wstałe w tym 'okresie odpowiada na warunkach dotych
czas zawartej umowy nawet wtedy, gdy ,wraz z opłac'e

niem składki zmienione zostały ,warunki umowy . 

5. Odpowiedzia l~ość PZU kończy się z wygaśnięciem 
umowy ubezpieczenia. 

Dochodzenie roszczeń. 

§ 19. L Jeżeli poszkodowany nie zgadza , się z usta
leniami właściwej jednostki : organizacyjnej .pZU codo 
odmowy zaspokojeni a roszcżenia albo co do , wysokości 
odszkodowania, może w ' terminie 30 dni od otrzymania 
zawiadomienia w tej sprawie zgłosić na . piśmie żądanie 
ponownego.J ozpatrzenia sprawy przez bezpośrednio nad
rzędną jedńostkę organizacyjną PZU. 

2. Właściwa jednostka organizacyjna PZU jest obo
wiązana poinformow.ać poszkodowanego o terminie wy
mienionym w ust. 1 oraz 'wskazać nadrzędną jednostkę 
organizacyjną, do której może być wnieSione żądanie 
ponownego ' rozpatrzenia sprawy. W razie niepoinformo-' 
waniaplzewidziany w usL 1 termin nie biegnie. . . 

3. Nadrzędna jednostka organ izacyjna j~st obowią
zana rozpatrzyć sprawę i Zi:łwiadomić poszkodowanego 
o wynik-tJ w te rmitike 30 dni od o trzYlll~ nia jego wniosku. 

, ~ , 

4.Poszkódowany'- może równiei dochodzić roszcze
nia na drodze sądowej beZ zacho~ania trybu. o którym 
mowa w uSt. 1-'-:'3, jednak nie wcześniej niż po upływie 
30 clili ocl dnia zgłoszehi'a roszczenia do PZU" 

• 
Postanowienia końcowe. 

§ 20. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowa
dzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od usta
lonych , w ogólnych warunkach ubezpieczp.nia. Postano
wieńi~ te nie mogą być sprzeczne z bezwzględnie obo
wiąZUjącymi przepisami prawa. 

Załącznik nr S 

TARYFA PRZEMYSŁOWA ZA UBEZPIECZENIA UMOWNE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ 
,LOSOWYCH 

§ L Niniejsza ' taryfa ma zastosowanie do ubezpie
czeń umownych- od ognia i , innych zdarzeń losowych 
mienia jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspo-

. łecznionej znajdującego się na terenie (posesji) zakładu 
przemysłowego, tj. zakładu, w którym odbywa się pro
dukCja, ż wyjątkiem produkcji budowlano-montażowej, 
p rojektowo-kosztoiysowej i rolnej. 

.j 

Zasady stosowania taryfy' l obliczania składki. 

§ 2. 1. Składkę roczną oblicza si ę od wartości mie
nia (podstawy obliczenia składki) lub sumy ubezpieczenia 
ustalonych dla poszczególnych rodza j6w mienia zgodnie 
z przepisami ogólnych warunków ubezpieczenia, wedlug 
litawek taryfowych wyrażonych w p romil ach (%0). 

2. Składkę za ubezpieczenia krótkoterminowe za
wierane na, okres krótszy od roku oblicza się : 

1) dla jednostek . gospodarki uspołecznionej - od skład
ki rocznej (ust. 1) za l iczbę mies i ęc y trwania ubez
pieczenia, przy czym miesiąc r07.poczęty liczy się za 
pełny, ' 

2) dla jednostek gospodarki ni e uspołeeznionej - we-
dług poniższej tabeli frakcyjl:ej' 
a) ubezpieczenie na okres do 1 miesiąca 20% 

składki rocznej, 
b) u bezpi ecze n i e na okres do 2 miesi(~cy 30% ' 

składki rocznej, 
cl ubezpieczenie · na okles do 3 miesięcy 40% 

skład ki rocznej, 

d) ubezpieczen ie na okres do 4 I]liesięcy - 500/. 
składki rocznej, 

e) ubezpieczenie na okres do 5 . miesięcy ~ -' 60°/, 
składki rocznej, 

f) ubezpieczenie n'a okIes do 6 miesięcy 7oe/. 
skłildki rocznej, 

g) ubezpieczenie na okres do 7 miesięcy 80°/, 
składki rocznej , 

h) ubezpieczenie na okres do 8 miesięcy - 9r1'/. 
składki rocznej, 

i) ubezpieczenie powyżej 8 miesięcy - 1000f0 skład
ki rocznej. ' 

3. Wszelkie obniżki 

metodą iloczynową. 

podwyż\.i oblicza się kolejno 

4. Ogólną sumę składki ustala się w pełnych zło

tych. Najniższa składka z jednej polisy (tzw. minimalna) 
wynosi 100 zł. 

5. Stawki taryfowe za ubezpieczenie mienia zakła. 

dów przemysłowych nie wymienionych w taryfie ustalA 
Państwowy Zakład Ubezpieczen. 

'6. Dla umów ubezpieczenia zawieranych z jednostka
mi gospodark i , uspołecznionej na podstawie porozumień 

w sposób odmienny 'od przyjętego w ogólnych warun
kach uhezpieczeniel, mogą być ustalone specjalne stawki 
taryfowe luh sŁawki śr'ednie ważone bądź odrębna pod. 
stawa ob li'czenia skiadki. 

, 
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§ 3. l. Wysokość staweK taryfowych za ubezpiecze-
nie środk6w tr\vałych i środków obrotowych ustala aią 

w zależności: 

l) od klasy budynku lub budowli, w którym to mien!.e 
się znajduje (§ 4), . 

2) od grupy przemysłu (roc! z~ju produkcji lub dzia.łal
ności), do której mienie tO- jest zaliczone (§ 5), 

- według tabeli podanej w § 11. 

2. Wysokość _ stawek t <tryfowych za ubezpieczenie 
budowli niepalnych i Łn:dno palnych, mienia pracowni
czego oraz· środków · transportowych .usŁala ai~ zalet
n osci od rodzaju mienia (§ ' 13) • . 

Klasy budynków -( budowli. 

§ 4. 1. Wszystkie budynki I budowle zncijdujące 
się na terenie (posesji) zakładu przemysłowego dzieli sil'ł 
ż punktu widzenia ryzyka ubezpieczeniowego na dwie 
klasy, a mianowicie: 

1) do klasy l zalicza się budynki i budowle murowan., 
kryt.e · materiałami. · niepalnymi, 

2) do klasy II zalicza się pozostąłe budynki i budowle 
· bez względu na rodzaj" materiału konstrukcyJnego 

i pokrycia dachu. 

2 . . Za budynki I budowle murowane kryte materia
łami niepalnymi uważa się budynki i budowle ' o ścianach 
r.ewnęlIznycb żl>urlowanych z cegły, prefabrykatów, k .. 

. mienia, pustaków, szkła i innych materiałów nie palnych 
oraz mające pokrycie dachowe z materiałów nil:1palnycb. 
lub trudno palnych, jak: blacha, dachówka, eternit, łupki, 
papa itp. 

· 3. Budowle wykonane z brezęntu, tworzyw sztuc .. 
Dych i innych powłok (np. budowle pneumatyczne, 
tunele i namioty) oraz otwarte wiaty i zada~zenla zalicza 
lię do klasy II. / 

4. Do mienia ruchomego znajdującego si.ą pou 
obrębem budynków i budowli (pod gołym niebem) ato
luje się stawki taryfowe właściwe dla mienia znajdu
Jącego się w budynku klasy "I. 

Grupy przemysłu. 

§ 5. Prży ustalaniu przynależności bran:towej zakła~ 
du . przemysłowego (grupy przemysłu) - stosownie d~ 
podziału branżowego uwzględnionego w tabelt stawęk ta
ryfowych (§ , l P - bierze się pod uwagę główny rodzaj 
produkcji wykonywanej przez ten zakład, nie uwzględnia 
lię natomiast produkcji ubocznej lub produkcji oddziałów 
pomocniczych. Nie dotyczy to środk6w transportowych. 
budowli niepalnych lub trudno palnych oraz mienia pra
cowniczego (§ 13). 

Obniżki podwyżki. 

A. Obniżki 

· § .6. 1. Za stosowanie Środków bezpieczeństwa ' 
ogniowego przysługują następujące ·obniżki składki: 

l) za czynne urządzenia tryskaczowe ...:... 300/ •• , 

2) za czynne 'elektroniczne ' urządzenia sygnali
zacyjno-alarmowe, mające na celu: 
a) . sygnalizowanie w mi-e jscu odległym od 

chroni.onego obiektu (wartownia, portier- .. 

nfa, jednostka straży pożarnej it{!,) po-
wSl,lnia pożaru 30% , 

b) wywołanie alarmu , w miejscu chronio-
nego obi~ktu 15%, 

. 3) za posiadanie własnej zawodowej straży po- ' 
żarnej -10%. 

2 . . Obniżki ' składki, o których mowa w ust. 1, przy
sltl9.ują każdorazowo na jeden . okres ubezpieczenia na 
podstawie żalączonego do ~ wniosku o ubezpieczenie 
świadectwa o pełnej sprawności urządzeli tryskaczowych 

. i sygnaIizacy jno-alarmowych, wystawionego przez upraw.-
nioną jednostkę organizacyjną. 

§ 7. 1. Zakłady przemysło·we unieruchomione całko
wicie na okres dłuższy niż 3 miesiące mogą korzystać. 
w czasie unieruchomienia, z obniżki . składki w wyso
kości 20%: podstawą do udzielenia obniżki będzie wnio
sek I pisemne ośWiadczenie ubezpieczającego. 

2. Ust. nie dotyczy zakładów przemysłowych 
.czynnych z reguły tylko w okresie kampanii, np. cukrow
ni, gorzelni itp., oraz zakładów tylko częściowo unieru
chomionych. 

B. P o d w yż k i 

. f 8. Do ubezpieczeń mienia jednostek gospodarki 
nie uspołecŻDionej stosuje się stawki . 'podane w nin1ej-
szej taryfie, zwiększone o 150% • ' 

Srednhl ważona stawka taryfowa. 

ł 9. 1. Srednill ważoną 'stawkę taryfową stosuje się 
w ubezpieczeniach zawieranych z jednostkami gospodar
ki uspołecznionej na sumy zmienne lub według sposobu 
solidarnego oraz w ubezpieczeniach zawiera'nych na pod
stawie porozumień z ubezpieczającym. 

2. Stawkę, o które} mowa w ust. 1, otrzymuje sią 

przez podziele~ie sumy rocznych skł~dek za wszystkie 
grupy mienia t.aryfowanego według róznych stawek tar y- . 
fowych przez biczną sumę ubezpieczenia (podstawę obli
czenia składki w tysiącach złotych) dla tych grup mienia • 

. Stawkę tę ustala się • !lokładnością do .drugiej cyfry 
ułamka dziesiętnego. 

Składka zaliczkowa ( ostateczna. 

§ 10. 1. W ubezpieczeniach jrodków obrotowych 
zawartych na sumy zmienne stosuje się składkę zal1cz.. 
kowq i ostateczną. 

2. Na poczet składki ostatecznej (ust. 3) pobiera si. 
na początku okresu ubezpieczenia składkę zaliczkowIlo 
która wynosi: 
l) w pierwszym okresie ubezpieczenia . po zawarciu 

umowy - 50% składki rocznej obliczonej od podsta
wy obliczenia składk.i podanej we wniosku, 

~) w drugim i następnych 'okresach ubezpieczenia -
500/0 rocznej składki Qstatec:znej za okres ubiegły; 

3. Składkę ostałecznq ustala się po -upływie okresu 
ubezpieczenia od średniej arytmetycznej wartości kwar-
talnych zapasówśrodk6w obrotowych. \ 

§ 11. Wysokość stawek taryfowych za. ubezplecze~ 
nie ' budynk'ów i budowli · zaliczonych do klasy I l znaJ
dującego się w nich mIenia przeC\stawia ponizsza tabe141 

7 
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l 

l 
2 
S 

I 
6 
7 

8 
9 

10 

Rodzaj produkcji lub działalności 
. .. (grupa prze~ysłu) 

2 
__ o 

Ciepłownictwo, energetyka, \yodociągi, elektrownie, elektrociepłownie i stacje rozdzielcze 
Gazownie , 
Wodociągi i stacje pomp 

Cern~ntcmy. crer8J.uiezny. kopalniany ; pokr<'wueł 
Cemen.townie. wytw6rnie cegły ogniotrwałej i terakotowej , wyrobów szamotpwycłt, cegły sylikatowej, eternitu, 
gipsu, wapna 
Betoniarnie, obróbka kamienia hudowlanego i drogo'wego, piaskownie i żwirownie 
Cegie~nie, wytwórnie dachówek ooramicznych 
Wytwórnie fajansu; porcclqny, porcelitu, kamipnki oraz .kaflarnie i klinki f'rnie 
Huty szkłA 
Kopalnictwo Węglowe (głębinowe) 
Kopalnictwo metali i surowców chemicznych (głębinowe), B wyjątkiem kopalnictwa ropy naftowej i gazn 
ziemnego 

11 Kopalnictwo odkrywkowe 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22' 
23 
24 
25 
26· 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Chemiczny , pClro<:bcrniczny 

Wytwórnie amoniakn 
Wytwórnie benzyny i kauczukn syntetycznego , 
Wytwórnie barwników 
Wytwórnie wyrobów celuloidowych i Qgni sztucznych 
Wytw6rnie farb i lakierów 
Wytwórnie materialów fotograficznych 
Wytwórnie garbników syntetycznych 
Przetwól;stwo k()~ci i SkÓL zwierzęcych (na klej, nawóz, żelatynę itp.) 
Wytwórnie karbidu 
Laboratoria· chemiczne 
W ytwórnie mydła i środków do prania 
Wyt.wórnie nawozów sztucznych 
Wytwórnie olejków i e8~ncji -eterycznych 
Wytwórni~ past i zapraw terpentynowych 
W ytwórnie parafiny i w~sku syntetyc;mego 
Wytwórnie wyrobów perf'łm~ryjnych i środk6w k08riiety~znY~h· 
Wytw6rni~ środków do zwalczlInia szkodników roślinnych oraz środk6w owadob6jczych 
Wytwórni~ smarów i olejów technicznych (naturalnych i syntetycznych) 
Smolarnie, sucha destylacja drl'wna i . torfu 
. Wytwórnie tw.orzyw sztucznych 
Wytwórnie materia/ów gumowych 
Wytwórnie ohllwia gumowego i gałanterii gumowej 
Wytwórnie wyrobów farmaceutycznych 
K.opalnictwu ropy .naftowej i gazu ziemnego - -szyloy naftowe w eksploatacjI 

Stawka taryfowa w °l." 
środki środki 

trwale obro~owe , 
3 4 

0,6 0,7 
1,7 2,0 
0,4 . 0,4 

- 0,7 0,1:1 
0,5 0,6 
1,3 1,4 
1,4 1,7 
1,1 1,3 
3,0 3.3 

1,1 1,8 
1,1 1,8 

4,5 .5,4 
3,3 4,0 
5,0 6,0 
4,2 5,0 
5,0 6,0 
3,2 3,8 
1,5 1,8 
5,0 6,0 
2,2 2:J 
1,0 1,2 
l,l 1,3 

I 

0,6 0,7 
5,0 6,0 , 
3,9 4,7 
4,3 5,2 
1,~ 1,7 
1,0 1.2 
3,0 3,6 
3,7 4·,4 
2,0 2A 
1,8 2,2 
2,5. 3,0 
5,0 6,0 

~ 1,3 1,3 
1,6 2,0 . Rafinerie ropy naftowej .i zakl,j(ł.y przeróbki gazu ziemnego --- --------..:....;...----.......;..------.......;..-----'-----~'--------.,..,. .. ------------------- --------,-------1 

O"zl'wny 

37 Tartaki 
38 Wytwórnie mebli 
39 Wytwórnie płyt pilśniow ych 
40 Wytwórnie zapałek 
41 W vtwórnie kalafooii i zakłady · terp~iltyny 

_' _4_2 __ o Inne zakłady · ,bróbki drewna 

EleklJ'otNlhulClf.nl 

43 Wytwórnie aparat6w i urządz~ń po·miarowych, sygnalizacyjnych, ~ełefonic"llych, telegraficznych i teletech. 

« 
45 
46 
47 
48 
49 
51l 
51 

nicO/:nycb -
Wytwórnie generatorów i maszyn elektrycznyćh (silników); pr~'dnio 

Wytwórnie ognjw i bat"rii 
Wytwórnie kabłi telet(whni"znych 
Wytwórnie sprzęt/) In8talacyjno-ł"cznilrow"lro i teletechnicznego 

Wytwórnie żarówek ·elcktrYcznv,·h 
. Wylwórnie traJlslnrrnlłtoró" 

Z/lk""I" sf.I,·zęt .. ,,'eku'y·"'''''!! '' .lIC wytniCUIOD" · ·wyżej 

Wyl;~ó,nie "panltow I ~p1>lę(lJ n .. lio~cchni"i6ll.cgo 

/ 

. 

.. 

3,2 4,0 
3,3 4,0 
3,0 3.6 
3,5 4,2 
3.3 '4,0 
2,0 2,4 

· 0,9 1,1 
0,8 1,0 
2,1 . 2,5 ; 
1,2 1,5 
1,0 

, 
1,2 

0,8 1,0 -
1,0 1,2 

/ 

1,3 1.5 
1,2 1,:; 

, 
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Hutniczy ;. ~ok8ownj<!zy -

52 Huty metnli (żelaza, olowiu. cynku, miedzi itp.), kuźnie, odlewnie, walcownie 
53 Koksownie 

54 
55 
56 
57 
58 

59 

Meta!owy, ; maszynowy 

~ytwórnie samocho,lów osobowych i motocykli 
Wytwórnie samochodów ciężarowych 
,Wytwórnie traktorów i ciągników 

Zakłady Ilaprawcze środków transportu 
WszelkIe zakłady z ohróbką wyłącznie metaU: 
a)prodnkcja przedmiotów nieprecyzy.jnych - -
b) produkcja przedmiotów precyzyjnych • .łatwo u8zkadzalnych. naczyli einali~wanych 

~ 

) 
Pozostałe zakłady przeinysłu metalowego i maszynowego ' • 

" , -I~---:--:------:~~-.:..----..;;...--...;...,-...;;;...---.-, --------------1 
Papierni .. .zy . poligrafielmy 

60 
61 
62 
63 

Wytwórnie celulozy , 
Zakł.ady celulozowo-papiernicze 
Drukarnie i Iitogl'8fie 

0,2 
0,3 

0,9 
1,2 . 
0,8 
1,8 

0,6 
0,7 
1,2 , 

1,2 
1,6 

0,7. 
1,2 Introligatornie i inne zakłady przemysłu papierniczego 

· ·_·---1-::--:--------------.;-.:.._--"--,-.;-::-_-:;;-------------------1--...;...,-1 
Rolny i 'ą)Ożywczy 

64 
65 
66 
67 
68 
69 

Browary, ' drożdżownie, chmiela~nie, wytwórnie wód gazowych 
'Cukrownie ; rafinerie cukru • 
Gorzelnie 
Krochmalnie, syropiarnie, płatkarnie i wytwórnie 
Wytwórnie m~garyny i tłuszczów jadalnych 
Przelllysl mięsny 

70 MIęczarnie i , pr~etwórstwo mleka 

mączki kartoflanej 

7l Młyny zbożowe i kaszarnie. łącznie ze spichrzami, łuszczarnie ryżq 
72 Rafinerie olejów rQślinnych 
73 Suszarnie cykorii, kawy, nasion i ziół 

74 Przetwórstwo owocowo-warzywnicze i imie zaiłady artyku!ów spożywczych nIe wymIenione wyżej 
75 Wytwórnie wyrobów tytoniowych ' ---

SkÓr7410y i obuwniezy • 
.. 76 Garbarnie 
77 - Wytwórnie galanterii i wyrobów sk6rzanych 
78 Zakłady przemysłu obuwniczego (z wyjątkiem produkcji obuwia gumewego) 
79 . Zakłady przemysłu futrzarskiego 

Włókienniczy i odzieżowy 
80 Zakłady dziewiarskie,. pończosz~icze. pasmanteryjne 

..81 Wykańczalnie tkanin • 
82 Wytwó~llie filcu i wyrobów filcowych 
83 Przędzalnie wlókien sztucznych 
84 (nne przędzalnie 
85 Tkalńie, farhiarnie włókien i przędzy 
86 Włókiennicze zakłady wielooddziałowe 
87 Zakłady przemysłu odzieżowego 

0,8 
2,0 
1,4 
1,0 
1,2 
1,2 
0,7 
4,4 

- '1,8 
1,7 
0,8 
1,3 

1,2 , 0,9 

" 
1,1 

liO 

• 
1,0 
1,3 . 
1,1 
1,4 
3,0 

- 1,2 
2,3 
0,7 . 

0,4 
0,6 

1,,1 
1,4 
1,0 
2,2 

0,6 
0,8 
1,4 

1,4 
1,9 

"0,8 
1,4 

1,0 
2,4 
1,7 

!,2 
1,4 
1,4 
0,8 
5,3 
2,2 
2,0 
1,0 
1,6 

1,4 
1,1 
2,0 
1,2 

1,2 
1,6 
1,3 
1,7 
3,6 
1,4 
2,8 
0,8 

, . 
§ 12. LZa ubezpieczenie budynków i budowli kla

sy II oraz znajdującego się w " nich mienia stosuje się 
stawki ta-ryfowezwiększone o 200/0. 

rowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby go
towe, , materiały pomocnicze, opakowania oraz zmagazy
nowane i nie użytkowane maszyny, aparaty i urządzenia. 

2. Za środki trwałe uważa się budynki łbudowIe 
oraz maszyny. aparaty i urządzenia zaliczoI}e do tych 
środków na podstawi!'l odrębnych przepisów. ' 

§ 13. -WysokoŚć stawek taryfowych za ubezpiecz~
nie budowli niepalnych i trudno palnych, mienia pracow
niczego oraz środków transportu lądowego, wodnego 
1 lotniczego przedstawia poniższa tabela: 3. Do środków obrotowych zalicza się towary, su-

Poz. 

88 

89 

Budowle niepalne i trudno palne oraz mienię praco~nicze 

A. B u d o w l e n ł e p a I n e i t r u d n o p a In e '-
(zgło8zone 'do ,ubezpieczenia w oddzielnej pozycji wniosku, z oddzielną sumą ubezpieczenia - podstawą obliczenia składki), 
tj. kpIDory podziemne, doły gnilne (szamba), !unele przemysłowe i ka~ały przechodłilie, kanały nieprzechodnie, drogi kole
jowe (z wyiątkiem kolei linowych), drogi ,tramwajowe, drogi kołowe, ulice i place, budowle stacyjne (rampy perony itp.), 
bIldowie piętrzące (jazy, zapory, śluzy itp.), kanały w'odne lżeglowlle i melioracyjne nierolnicze), uięda i zrzuty wody, wały 
i groble, budowle sportowe (z wyjątkiem pływalni), ogrodzenia i parkany (z wyjątkiem drewnianych) 

.B. Mi e n i CI P r a c ow D i c li: e 

/ 

Stawka 
taryfown 

w", ... 

/ 

..... 
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Poz. 

90 

9l 
92 

93 

94. 

Rodzaj 't'odka transportowego 

C. Tabor naziemny 
ioko'motywy, wagony motorowe, jednostki ruchome elektryczne, wagony (z wyjątkiem wymienionych pou poz. 91), tramwa-

je, trolejbnsy • 
W,agony cysterny do przewozu materiałów łatwo palnych wraz z , zawartością 
Pojazdy samochodowe w użytkowaniu, z wyjątkieI!l wymienionych pod poz. 94: 
a) motocykle, motorowery, ciągniki, walce drogowe, ,przyczepy i naczepy, z wyjątkiem wymienionych pod lit. b) 
b) samochody cysterny do przewozu materiałów łatwo palnych wru li przyczepami i naczepami 
c) pozostałe pojazdy samochodowe . ' 

Pojazdy samochodowe tylko w postoju: 
~) w h~dynkach klasy I 
b) w budynkach klasy II , 
c) , pod gołym niebein 

i 

Stawka 
taryfowa 

w ·'00 

o~a 
2,4. 

0,,6 

2,0 
0,9 

, 0,5 

1,5 
0,8 

Pójazdy samochodowe podczas próbnych jazd fabrycznych, Imprez .portowych (jazdy konkursowe, rajdy, motokrosy, 
wyścigi itp.) oraz treningów do tych imprez , ! ustala PZU 

95 
96 

, 97 

Pojazdy konne (osobowe, gospodarcze. wozy specjalne, lanie itp.) oraz uprząż -
Rowery stanowiące własność zakładów pracy, używane jako ~rodek lokomo~i pracowników 
Wózki jezdniowe o napędzie elektrycznym (akUmulatorowe) lub. aiłnikiem spalinowy~ 

D. T a b o r p ł Y waj ą c y 

98 Łodzie motorowe 
99 Łodzie wioślarskie, 'żaglowe, rowery wodne Itp. 

100 Statki wodne, promy, holowniki, pogłębiarki itp. (również maszyny i urządzenia produkcyjne na tych jednostkach), bn 
względu na napęd: 
a) żelazne 

b) drewniane 
101 Pływające przystanie (również nrządzenia) 

E. T a b o r lot n i c z Y 

102 ' Samoloty: ' 
a) w fUchu i postoju w obrębie Polski -
b) tylko w postoju ,w I?udynkach wszelkiego rodzaju lab pod pły'm niebem 

Szybowce: 
103 a) w ruchu i postoju w obrębi: Polski 

b) tylko W postoju w budynkach wszelkiego I'odzaju lub pod gołym niebem 

: 
1,5 
1,1 
1.0 

1,6 
1,1 

" 

1,0 
1,6 
3,5 

Załącznik nr 4. 

TARYFA NIEPRZEMYSŁOWA ZA UBEZPIECZENIA, UMOWNE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEI'ł 
.LOSOWYCH 

§ 1. Niniejsza taryfa ma ~astosowanie do ubezpie- pieczenia, przy czym miesiąc rozpoczęty liczy s~ę za 
-czeli umownych od ognia i innych zdarzeń losowych 
mienia jednostek gospodarki uspołecznionej- i ,nie uspo
łeczni un ej. z wyjątkiem mienia znajdującego się ,na tere
nie (posesji) zakładu przemysłowego, tj . zakładu, w któ
rym od bywa się produkcja. 

Zasady stosowania' taryfy t obliczania składki. 

§ 2. 1. Składkę roczną oblicza śię od wartości mie
nia (podstawy obliczenia składki) lub sumy ubezpieczenia 
ustalonej dla poszczeg61n ych rodzajów mienia zgodnie 
z przepis'ami ogólnych warunków ubezpieczenia, według 

stawek taryfow ych wyrażonych w promilach (%0). ' 

2 . . Sk 'ładkę za ubezpi eczenia krótkoterminowe za-, 
wie rane na okres krótszy od roku pbliczjl ' się: 

1) dla jedno~ i dt gospodarki uspołecznionej - od skład
ki rocznej {ust. ' 1) za liczbę miesięcy trwania ubez-

2) 

peVty, ., 

dla jednostek gospodarki nia uspołecznionej 

dług poniższej tabeli frakcyjnej: 

a) ubezpieczenie na okres do 1 miesiąca 

składki rocznej, " 
b) ubezpieczenie na okres do 2 ,miesięcy 

składki rocznej. 

,el ubezpieczenie na okres do 3 miesięcy 

składki rocznej, 

d) ubezpieczenie na okres do 4 miesięcy 

składki rocznej; 

e) ubezpieczenie na okres ' do 5 miesięcy 

składki rocznej. 

fI ubezpieczenie na okres do 6 niiesięcy 
, składki rocznej. 

we-

20·'. 
300/,. 

40~/" 

5<r'/" 

60°/. 

- 70°/, 
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g) ubezpieczenie na okres do 7- miestęcy 80% 
składki rocznej, 

h) ubezpieczenie na okres do 8 miesięcy - 90% 
składki rocznej, 

,i) ube,zpiecżeniepowyżej 8 miesięcy 100010. skład- · 
ki rocznej: 

3. Wszelk'ie obniżki / i podwyżki · oblicza się kolejno 
metadą . ilaczynawą. 

4. Ogólną sumę skł adki ustala · się VI pełnych zło.
tych. Najnizs·za składka z jeclnejpolisy. ·Atzw.minimalna) 
wynosi złotych 100. . ."". . ,:. 

5. Stawki taryfowe za ubezpieczenie .· przedmiatów 
nie wymienionych w taryfie ustala Państwowy Zakład 
Ubezpieczeń. -. 

6 .. Dla umów ubezpieczenia zawieranych z jednast
karni gaspadarki uspołecznianej na : podstawie poro?;u
mień, w sposób odmienny od przyjętego w ogólnych wa
tunkach ubezpieczeń, mogą być ustalone specjalne~ · staw
ki taryfawe lub stawki średnie · ważone bądź odr·~bna 

. podstawa oblicze~ia s\{.ładki. .. 
:'",~ . 

7. Wysokość stawek taryfow.ych us..tala się w , zale:!-
noścl- od: 

H kategorii miejscowości. 

2) klasy budynków ' (budow!l) I ' ith przeznaczenia, 

3) stapnia niebezpieczeństwa agniowego. 

Katego~le miejscowości. 

§ 3: Miejscowości dzieli się na · kćJ.tegoiie A iB. 
..Jo ltategorii A zalicza się miasta wojewódzkie, da kate
gcrrji B zalicza się pazostałe miasta i miejscawości. 

Kla~y budynków i budowli. 

§ 4. 1. Budynki i budowle dzieli się na dwie klasy. 
Do klasy I zalicza się budynki j budowle murowane, 
kryte materiałami ·niepal'nymi. do klasy II -,.. pozastałe 

h~dynki i budowle '· bez względu na rodżaf materiału 
konstru,kcyjq,ego i pakryCia dachu, 

. 2 . . ia budynk;i i · b~dowle m~rowane kryte maleria
~" ł~mi iiiepalnymi uważa · się budynki i budowle o ·· ścia

nach zewnętJzn ych zbudowanych z ,cegły, . .prefabrykatów, 
kamienia . . pustaków, szkła i innych materiałów niepal

. nych ora.z miljące pokrycia dachowe z materiałÓw nie
' palnych lub· trudno palnych, jak blacha, dachówka, eter-

nit, łupkl- papa itp. . 

3.. Bu.d.awle wykonane z brezentu, tworzyw sztucz
nych i innych powłok (np. budawłe pneumatyczne. 
tunele 1 namioty) · - z wyjątkiem ńamiotów . i tuneli 

,,2 folii --'- oraz otwarte · wiąty. I . zadaszenia zalic~a się do 
klasy II. . .. . ,. . . 

A. T ar y f a VI ftn ie bu d y n k ó w . 1.. b u d o w l f. 
§ 5. 1. . KażdY bud1nek t budowlę taryfuje 'się od- . 

dzielnie według odrębn:j podstawy _.obliczenia składki · 
lub sumy uhezpiel;zenia. . 

2: Wysokość stawek taryfowych przedStawia poniZ-
8za tabel i1 : 

Klasa budynku (budo,,'li) 

Pos. Prze 'znaczenie użytkowe budynku bądź bud.owll 
Kategoria 

mlej8cow~ici 
I I II 

.r 
.tawki ~aryfowe w 8/ •• 

i , 

l Budynki handlowe, usługowe, w~rsztatowe, magaZoyny, składy, budynki biurowe, administra- A 0,25 1,00 -- cyjne, socjałne. hotele,domy wczasowe i pensjonaty, budynki służby zdrowia, sanatoria, przed-2 B 0,35 1,4.0 
8zkola, szkoly. domy dziecka, domy akademickie, internaty;teatry, kina 

3 Budy~ki mieszkalne (poza wymienionymi w poz. 5) A 0,04. 0,25 --
4. B 0,06 0,40 

S Budynki i budowle w gospodarstwach rolnych, Icśnych,.ogrodniczych i hodowlanych - . 1,25 2,80 

6 Budynki i budowle organizacji wyznaniowych ustala PZU 

7 Budynki i budowle \v stadium budow)' • przebudowy lub remontu (wraz z materialami na placu 
budowy i zagospodHrow~niem placu budowy) ubezpieczoile: . 

a) na sumy stale 2,50 
--8 b) . na sumy zmienne 5,00 

9 Budowle niepalne i trudno 'palne (zgłoszoue do ubezpieczenia w oddzielnej pozycji wniosku, , 
z oddzielną sumą ubezpieczenia - podstawą obliczenia skladki), tj. komory podzi.emne, doły 
gnilne (szamba), tunele p.rzemysłowe i kanały przechodnie, kanały nieprzechodnie,.drogi kolejo- · 
we (z wyjątkiem kolei liliowych), drogi tramwajowe,drogi' koł.owe, ulice i place, budowle sta- .. 
cyjne (rampy , pel'Ony itp,), budowle piętrzące (jazy, zapory, śluzy itp.), kanały wodne (żeglow-
ne i melioracyjne nieroluieze), ujęcia i zrzuty wody, waly i groble, budowle. sportowe (z wyjąt-
kiem plywalni), ogrodzenia i parkany (z wYiątkiem drewnianych), mosty , wi~dukty itp. - 0,05 

B. T a r y f o w a n i e m i e n i a r u c h o m e g o. 6 . stopni niebezpieczeństwa ogniowegQ, z wyjątkiem 

mienia nie objętego wykazem. .. 
§ 6. 1.' Mienie r,uchome wymien ione w' wyk;azie kl!!

syfikacyjnym mienia ruchomego (§ 1)dżieli się /la 
, 2 . . Wed/lig stopni niebezpieczeństwa ogniowego, po .. 

danych ,w poz. 10-55 ;wykazu klasyfikacyjnego (§ 7), tary'-



~. , 

I 
.' 

Mohitor Polski Nr 45 640 Poz. 789 
~--------~--------------

fuj e się zarówno towdry, materiały i wyroby, jak urzą-. 
dzenia .pomieszczeń, w których " one s.ię zn a jdu j ą. '\ - , ' 

3. ' Dla mienia rucłłomego znajdl1 j ącego się ,poza qhrę
bem budynków (pod gołym niehem)stosu) e się ' n.il s tę 
pującezasady taryfowania: 

2) mienie zalicp:me do _ pozostał ych stopni ni ebezpie
. ,czerl stwa ogniowego taryfuje s i ę jak mienie znajdu,:, 

, jące si ę w budynkach kłasy I :ze zwyżką 50%. : ' 

4. Dła mifłnia , ruchomego 
klas yfikacyjnym stosuJe się 
w § 9. 

nie 
stawki 

objętego ' wykazem 
taryfowe ' pod~n. 

1) mienie zfllicwne do ·stopnia ni ebezpi ~cZeilS l\va 
ogni.owego taryfLlj~ się Jak nil"enie znajdujące stę ' 
w . blldynkach klasy 1. § 7. Wykaz ·klasyfikacyjny mienia ' ruchomego: 

-
Poz. 

_ _ o 

l __ o 

10 

11 

12 

13 

14 · 

15 

• Pr.2;,edmiot u~ezp ieczenia 

' _'_0 

2 

1. ~1" a t e r i a ł y b u d o w l a n e, c e r a m i c z .fi e, m i ~ e r a I n e i t p. 

Cegła. dachów ka. eternit, klinkier, kamienie, IlIpek, t erakota', azbes t i materiały a"beg towo·cementowe. betonowe, 

szo.'noto,,,;.e it p .. , gruzob~ton ' i i~l1e mat-eria l: p,ref7.rykowane, glina, żwir, piasek, wapno gaswne. ka rborund,i inne wa-
term!y sClcrne. plyty IzolocYJnez matenalow mepalnych . '. . 

Matcri.lły 'al?bastt'owe, kamionkowe i _ lllarrnllrO\~e, kafle, asfalt, cement, kreda, wapno nH;gas:tone . 

" Mat~iały fajansowe, garncarskie, porcel,anowe' i szkłane, gips 

. Pa pa 'fiołowa i bitumiczna oraz plyty izolacYJue z ma~ętialÓw palnych: 

a~ IV 

b) w 

"akłudacb wytwórczycb 
po~ostalych jednostkach (np. w handlu) , . 

-

Różne-- In jes7 .. ~ ne' n'la~eriały budo·wlane! ceramiczne, min~ralne i.tp. ; 

Budow l a u ~ ~ lTlateriały. · na pracu budowy (w magazynach lub pod gołym ni ebem)I". 

.' 

a) jóeli bud ynek lub hudowla W budowie są też ubezpieczone '':':'' wedlu'g stawki tlł!yfowej za budynek lub budow!, 

IV budowie , (§ 5 ust. 2 poz. 7i 8 tabeli), • 

b) w inn)'m przypadku 

I I. , M a t e r i a I y c h e m i c z n e, g u m o' w e, 'z t w o: r z y w s z t ' u e z n y ,c h i f a r m a c.; u t y e z n e 

16 ~iyd!o , proszek do prania, soda. ałun, szkło wodne, biel cynkowa, atrament, nawozy sztuczne oraz środki do zwalcza-
'nia szkodników ro~Iinnych j" ~wierzęeych (azotox itp.) . 

17. Matcrialy łatwo palne w zakładach produkujących takie materialy lub nżywaj ących ich do produkcji lub w innym 
celu oraz IV składach hurtowych i stacjach pa liw płynnych (z wyjątkiem mienia podanego w § 9 poz. 105 tabeli): 

18 

19 

20 

21 

a) w halach p'rodukcyjn ych, warsztatach, magazynach, piwnicach ziemnych lub pod golym niebem 
b) w specjalnie urządzonycb zbiornikach' podziemnych odpowiadających przepisom państwowym w tym zakresl, 

Uwagi: 

L Za materiały Jatwo palne uważa się wszelkie stale, pl ynne' i gazo'we materiały chemiczne, farmaceutyczne, a także 
twor7.ywa 8~tuczne odznaczające się niską temperat.urą zapłonu łub łatwym i szybkim spalaniem, jak: 
dWllsiarczek węgla. eter, ropa naftowa i' jej destylaty (gazolina, ligroina, benzyna. nafta itp. ), smoły z węgla ka
IJIienncgn(hcnzol. toluol i inne). aceton, alkohol (w stanie nie rozcie{lCzolly'm), spirytus, terpentyna, lekkie olejki ,
żywicZTH' (pillolina i iune)., oleje miu~ralne i roślinne, lakiery nitrncclulozowe, acetonowe i inne, lakiery rozCieńczo-
ne te r[lentvlIlj lub spirytusem. celuloid oraz łatwo 'palne tworzywa sztnczne (np. styropian) . 

2. Materiały latwo palne IV piwnicach zicmnych i pod gotym niebem t~l1'fu.ie się jak mienie znajdujące sit; w bu
dynkacb lub budowlach klasy I 

Materi ały wybuchowe w Zflkładachprodukujących takie materiały lub używających ich do produkcji lub W innym 
celu oraz w pozostalycb jednostkach (up. w handlu) 

Uwa·gC;l : 

Za materiały wybuchowe uważa się wszelkie stałe i plynne materiały eksplodujące albo ich mieszaniny, bell 
, względu na to. czy są używane do celów ~trzl'lnjczych , czy też wybuchowych. jeżeli eksplozja w przebiegu i .kut

kach O"dpowiada dzialaniu środków eksplodujących używanych w technice strzelnjczej lub wybuchowej. 

Butle z gazem sprężon'ym (tl en, wodór, propan-butan, acetylen i inne gazy techniczne) 

U"z"dzenia i materiały zakładów fotograficzn ych (atelier. i łaboratotinm) 

~latCl'ialy chellliczne. )\0I010We, z twąrzy'" sztucznych i farmaccutyczne(oprócz wyżej wymienionych)1 
_a) w zakładacb wytw6rczych, warszl"tach naprawczv"h i Inl,()r , .tori ~ch 

b) iv pozostałych jednflstkllch (np. IV handlu) 

Różne (mieszane) materia/y chemiczne, gumowe, z t,,'ol"zy'" s:ttucznych i tarmaceutyczne (oprócil wymienionych pod 
poz. 17 i lIl) - -

a) w skle""I'I ' ,Ietahf:zlly~l, 

b) w U1agłlz)· ,,,,,,h , !kładlłch huetuwych 

Stopień niebez
pieczeństwa og

niowego 

l 

2 

S 

6 
2 

I 

I 

l 

I , 

ustala PZU 

I 

• 
, 
I 

I 
I 
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111. D rt' w no wyroby z drewna 

28 Składy okl'.qglaków nie obrobionych w budynkach lńb pod gol-ym nichem (rob. § 6 list. 3 pkt, ~) " 
24 Składy drewna tartego (baje. kloce, belki; podkłady kolejo~e, desk'; itp.), alppy t~16techriic~ue, cienkie orcwno okr'lgłe 

2S 

26 

. (kopaiuiaki i inne), drewno opalowe, odpadki drzewne, chrust, fuozyna w budynkach InL poJ :J;olymn.icb'· 'D lzob. 
§ 6 tl8t. 3 pkt 2) . , ' . 

Materiały i wyroby drewniane i koszykarskie, płyty pilśniowe i paidzier:ćowe, wełna drzewna, korek i masa korkowa., 
zapałlci: 

a) w zakładach wytwórczych i war8ztatach · naprawczych 
b) w poz06tałych jedi108tkach (np. w baudlu) 
Składy . materiałów drzewl!ych mieszau)'ch 

l V. M a 5 z y n y i w y r o'b y e I e k t r o t e..c h n i c z n e,. n r z ą d z e n i 8 

Motory, generatory. prądniće, transformatory i inne ciężkie maszyny elektryczne oraz kable: 
a) w zakladach wytwórczych i warsztatach naprawczych 
h) W pozostatych jednostkach (np. w handlu) 

" 28 Maszyny i aparaty elektry'czne lżejs~c oraz akumulatory, baterie, ogniwa elektryczne, elcktrorly, przewody, lampy, 
żyrandole. klosze, żarówki , jarzeniówki, aparaty radiowe, telefoniczne, telewizyjne, radarowe, e,1"kHonicznc itp.: 

29 

30 

SI 

a) w zakhlllach wytwórczych i warsztatach naprawczych, z ' wyjątkiem wymienionych pod poz. 75 
b) w pozostałych jednostJwcb (np. w h"nolu) 
Różne ~mie6zane) maszyny i wy.roby elektrotechniczne: . 
a) w układach wytwórczych j warsztatach naprawc7.ych - --'", 

b) w pOllostalychjednostkach (np. w handlu) 

Urządzenia, maszyny. aparatura i zapasy stacji telefonicznych, t.elegraficznych, radiowych, telcwizyjnych, . radaro~ 

wych, aygnalizacyjnycb itp, 

V. Metale i wyroby metalowe 

Metale w ata nie ni" obrobionym, ruda, złom 
Maszyny i aparaty, z wyjątkiem elektryc'(. l.)'ch, oraz wyroby metałowe w jednostkach bandlowych. 
a) bez cz~ści drewnia'nych 
b) z częściami drewnianymi 

33 Mas7,yny i aparaty, z wyjątkiem elektrycznych, oraz wyroby metalowe w sakładach ebróbii IIMltalł, • wyjątkiem 

3ł 

3S 

, wymienionych pod poz. 75 
, 

VI. Papier i materiały papiernicze, k.i1!IO~biory 

Celuloza. tektura, karton, fibra itp., papier w belach ' 
Papier i materiały papiernicze (oprócz wymienionych o!obno)1 

-8) w zak.ładach wytwórczych 'I' 
b) w ·zakładach poligraficznych (drukarnie, litografie itp.} i introligatorniach 

'! cI w pozostalycb jednostkach (np. ,w handlu) 

S6 Książki i czasopisma w sklepach. kioskach i magazynach, antykwariaty, księgozbiory, archiwa, biblioteki (stahl i. ru-

37 

S8 

39 

~~~ I i ' 

I V 'lł. Skóra' iDateriały skórl>au. 

' Skóry surowe: I a) w garbarnia~ 
b) w innyeu Jednostkach (np. w handlu) , 
Skóry wyprawione; Ilitra i przedmioty futrzane, wyroby skórzane, galanteria sk9r~ana, wszelkie obuwie, z wyhtkie,m 
całkuwicie ",uIlIowego ; 
a') w IH\kladllCh wytwómzy(,b 
&) w zakładach usługowych 
c) wpozo!!taa,clt iecbtMtheh ("po w t.andl.f 

Obuwie mieszane (&kór~aOt). ~tlmOwe, plócicDlie. ·z tworzy"w sztucznych, drewniane itp.) w s1<It'r>ach i sk1ndach 

V l I 1. Al r l y k II I Y '8 P (t ż y w C 15 e i p r o d u kt y r- o I D e 
- . ' 

Uwaga: ChIndnie składowe truk tuje się pod względem taryfowym jak zwykłe' magazyny. 
,~ Pi,v~ , wody min~Talne i gazow6 •. 16d naturalll.y i sztuczny. mięso i ryby oraz przeiwory UlIęsn" i rybIle bez wędzenia,' 

artykuly aabilllowe i OWOcown-w-ll l"zywnieze oraz' ich pr'7,etwory. m;o.ty i wii",,' roiUiny okopowe j ' przetwory., Zbllitl 

w lIiol'nie. , n.wiona bez czyszczenia i sllszenia 

4l 

.1;2 

Cukier, ,łroź,rlże,. pl'zetwory zh07,f)we i mączne, z wyjątkll~w wajdl1jąel'e~ 8ię w młynach, w uilzaruiaclI, paezalrei!ei'- , 
' wa, ~iola, tytoń: 

a) w zakładach wytwórczych , ' przetwón,zyeh 
h) \\' IJHlICstalych ,jedllostka,ch 'up. \\' handlu) 
ZlxJ;;.c ,w BWJUie, SIOIDII i siau<I IU,>:l: lli , lr>:cjna, 'sihlwie 
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Słoma i siano prasowane, .wyroby ·ze słomy, ż trzciny i sitowia I 
II) w z,akładach wytwó,r.czycJi 
b) w pozostałych jednostkach (np. w handlur ' . . 

44"' Mięso i ryby oraz . przetwory mięsne l fybm; °w wędzarniach 
45 'P.rodukty rolne w · rn1ynacb mączuych, kaszarniach i olejarniach 

46 Spirytus - zob. grupa II Materiały chemiczne;gumówe, z two~zyw sztucżnycb i farmaceutyczne 

47 Spożywcze artykuły i produkty rolne (oprócz wymienionych osobno): 
a) w zakładach wytwórczych i przętwórczych ' 
b) w pozostałych jednostkach (np. w handlu) 

48 Różne (mieszane) artykuły spożywcze i produkty rolne w sklepach i składach 

49 

50 

51 
S2 

53 
54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

IX. Włókno i materiały wł6kiennicze 

Surowce włókiennicze (włókno) naturałne i sztuczne: 
11) w belach 
b) luzem 

Materiały włókiennicze z włókien naturalnych i sztucznych w. zakładach kr!lwieckich, szwaLlliaeh, cerowniach, pra
cowniach parasoli, czapek j kapeluszy, hafciarskich itp. 

Włókno jmateriały włókiennicze ,Ii l1lakładac~ t~picerskich 
Szmaty zatłuszczone, wata, watolina, materiały włókiennicze Impregnowane przy .użyclu materiał6w łatwo palnych 
(zob. uwaga do poz. 17), jak benzyna, smoła. olej itp., oroz gumowane: 
a) w zakładach wytwórczych i uslugowych 
b) w pozostałych jednostkach (np. w handlu) " 

Włókno i materiały włókiennicze w cze3ałniach, międlarniach lnu i konopi oraz w szarpalniach 

Materiały włókiennicze z włókien naturalnych i sztucznych (oprócz wymienionych osobno)1 
a) w zakładach wytwórczych i usługowych 
b) w pozostałych jednostk;ich (np. w handlu) 

Różne (mieszane) materiały włókiennicze w sklepach I składach 

X. U r z ą d z e n i a. kuł t u r a I n e, I r o z r y w k o w e, s p o r t o w II i t p. 

Urząd zenia cyrków (również zwierzęta), . wesołych miasteczek, strzelnio sportowych, karuzeli itp. 

Urządzenia fotoplastykonow 

Urządzeni a i eksponaty w muzeach i 'na wystawach: 
a) . stałych 

h) ni esta łycli lub ruchomych 
(z wyjątkiem dzieł sztuki, zbiorów I nankowych itp., poz. 83). 

Urządzen ia kin 

Składy taśmy fil mowej oraz negatywów, archiwa' filmowe itp •• 
al wyh lcznie 'taśmy tmrJno' palnej . 
h) taśmy łatwo palnej lub mieszanej (fatwo i trudno palnej) 

Unądzeuia, rekwizyty i mate{iaJy wytwórni filmowych 

Urządzenia i rekwizyty teatrów (stałych) 

Uwaga: Obniżki za czynne urządzenia ~ryskaczowe I urządżenia ' zasłony"(Imrtyny) wodnej- zob. § 10. 

63 UrządZfmia i rekwizyty teatrów rewiow.ych, kabaretów, restauracji, kawiarń, klubów, domów kultury itp., ze scenami, 
oa których przedsta\vienia odbywają się tylko od czasu do czasu i ktore nie posiadają nad lub pod sceną żadJJ,ych spec
jalnych urz'ldzel) 

64 Urz'ldzenia, rekwil.yty i materialy studiów telewizyjnych (hale zdjęc~owe., atelier, składy dekoracji, laboratoria) 

65 Urz'l dzenia i rekwizyty saJ koncertowych, filharmonii , studiów radiowych 

66 . Urządzenia i wyposażenie obiektów sportowych i turystycznych (sal~ gimnastyCzne, hale sportowe, schroniska itp.) 

67 

68 
. 69 

10 

Xl. Zwierzę;ta rośliny 

Zwierze/u i ' ptaki: 

a) . gdy jakn podści ółki używa się slomy 
b) bez takiej podściółki 

c) w s!c1epach detalicznych (również urządzenie sklepu) 

Jaja i dr6b w wylęgarniach (również urządzenia \V:yięgarni) 

Pszczoły (również urządzenie pasiek oraz zapasy l~iodn i wosku) . 

Rośliny i kwiaty : 
a) w sklepach i · składach (również urządzenie) 

b) u ugrotlników (r6wnież w cieplarniach i szklarniach) , 

Poz . 
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XII. Różne 

Urządzenia, materiały i zap!łsy: biur, szkół; 'wietlic, szpitali, klinik, sanatoriów, domów wczasowych, domów .akade
mickieh, Internatów itp., gabiQetów lekarskich i deiltystycznych, zakładów fryzjerskich i gabinetów kosmetycznych, 
aakładów kąpielowych (łaźnie) i dezynfekcyjl\fch, zakładów zbiorowego żywienia (bary, gospody, restauracje, cukier
nie, kawiarnie, probiernie itp. 'oraz stołówki i bufety przy zakładach pra.cy. łub innych. organizacjach), remiz straży 
pożarnych 

11 Urządzenia , materiały i zapasy: składów celnych, portowych i Ipedycyjnych, .hoteli zwykłych i robotniczych. pensjo
natów, pracowni i sklepów jubilerskich i zegarmistrzowskich, zakładów malarskich, pracowni i sklepów z artykułami 
ortopedycznymi, magli, wypoźyczabli sprzętn gospodarstwa domowego, sportowego, turystycznego itp., pnnktów 

75 

14 

75 

76 

77 

- 18 

79 

80 

81 

" 

82 

8a 
M 

naprawy włec~nych piór i ' długopisów " 

Urządzenia, materiały L zapasy: zakładów przewozQWYch (również ~ohie) - z wyłączeniem pojazdów mechani
cznych - wytwórni sztucznych kwiatów, zakładów oprawiania obrazów, zakładów wytwórczych pędzli i szczotek 

Urządzenia. materiały i zapasy: garaży, moteli. zajezdni iamochodowych i kempingów strzeżonych 

Urządzenia, materiały i zapasy warsztatów samochodowych i stacji obsłull;i samochodów 

Urządżenia,. mat~riały i zapasy pralni, farbiarni i czyszczalni chemicznych: 

a) używających matel:iałów łatwo , palnych (zob. poz. 17) 
b) nie używających materiałów łatwo· palnych \ 
c) należący~h do nich sklepów i punktów przyj~ odzieły 

Urząd~enia, materiały i zapasy składnic ' odpadków . użytkowych: 

a) wyłącznie metalowych ;, 
bL mieq:anych (makulatura, nmaty, kości, szkło, złom metalowy I inny) 

Urządzenia, materiały i zapa~y skladów węgla i Innych materiałów upaluw)'ch w budynkach lub pod lołym aiebelll 
(§ 6 ust. 3 pkt 2): _ , 

\1) bez drewna 
b) łącznie z drewnem ,. 

, " ś . 
Akt .. ; dokumenty, papiery warto ~ówe 

Formy, modele, 'matryce, klisze, . ,!zory, 8z,ablony, . rysunki itp. dokumentacja teohniczna ... 

Sprzęt rybacki: 

a) w sklepach i .kładach 
b) u rybaków 

.. . 

Towary i Inne mienie ruchome w wagoitach w postoju - taryt"ujesię jak mienie od~~ednieH?ranjy znajdujące się 
p.od gołym niebem w miejsc'owości kategorii B • 

Dzieła aztltki , z:biory .naukowe, zbiory i kolekcje na wyltawaćh i pokazach 

,Materiały, artykuły i wyroby różnych" brani (miesza.ne), opróc~'m~teriał6w wybuchowych -" w skltp!lcp detalicznych 
lub zakł!łdaeh usługowycb nie dające się zaliczy6 do żadnej innej pozycji wykazu klasyfikacyjnego mienia I'1U:homego . 

., 

3 

l 

i 

a 
3 , 
5. 
2 
2 

4 

l 
3 

a · 
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-

według rodzaju 
. materiału 

2 
a 

I 

I 

f 8. Wysokość stawek taryfowych dla mienia rucho" 
mego ustala się w zależności od kategorii miejscowości 
(§ 3). klasy budynku lub ' budowli, w .którym to mienie 

się znajduje (§ 4). i stopnia niebeźpieczeństwa ogniowe
go mienia ruchomego (§ 7); wysokość stawek przedstawia 
poniższa tabela: 

":0-
I 

A J1±1 B - Kategoria miejscowości ' 

Klasa budynku I I Il 

stawki ta ryfo'Ye w Gl •• 

Stopień niebezpieczeństwa ogniowego 1 .0,60 1,70 0,80 1,90 

2 0,80 1,90 1,00 2,10 
----,.-

S 1,10 2,20 1,30 2,30 
, 

.4 1,90 3,00 2,10 . . 3,10 , 

5 2,60 3,10 2,80 3,30 

~ 3,60 .,70 . 3~80 4.80 
\ .. 

, 
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§ 9. Dla mi~nia nie objęte(j"o wykazem' 'klasyfikacyjnym mienia ruchomego (§ 7) ustala się wysokość ,stawek 

według następującej tabeli: 

Poz. 

35 

86 

37 

38 

, 89 

90 

91 
92 

· 93 

9.40 

9S 

96 

91 

98 

99 

100 

101 

Przedmiot IJbezpleczenła 

• 
I. Środki transportowe 

A. Tabor naziemny 

LokomotyWy, wagony motorowe. jednostki ruchome_~ektry6Ine. wagony (. wyjątkiem wymienionych pod poz. 36), 
kamwaje, trolejbusy 

Wagony cysterny do przewozu materiałów łatwo palnych (zob. uwaga dO' pOI. 17 wykazu klasyfikacyjnego mie
nia ruc~omego) wraz ,I lawartości, 

Pojazdy samochodowe w użytkowaniu (. wyjątkiem wymlenlonyoh pod poz~ 89)\ '" 
a) motocykle, motorowery. olągnlkl, walce drogowe, pnyczepy I naczepy (. wyjątkiem wymienionych pod lit. b) 
b) samochody cysterny d,o przewozu materiałów łatwo pałuyoh (lOb. uwaga do po:.. 17 wykazu klasyfikacyjnego 

~enia ruchomego) wru s pr~yczepami - i naoaepaml .. 
o) pozostałe pojazdy samochodowe 

Pojazdy samochodowe tIlko 
.) w budynkach klasy 

, b) w budynkach klasy ·1I 
o) pod gołym niebem 

w ()08tOjul 

, Pojazdy samochodowe podczas próbnych ja!:d fabrycznych. ~owrel'''portowych (jazdy konkursowe, rajdy, motokrosy. 
wyścigi itp.) Oraz 'treningów do tych Imprez ' " 

Pojazdy kODlle (osobowe, gospodarcze, wozy specjałue, lanie I~.) oral upr.,. 

Rowery stanowiące' własnoió sakładów praOf, idywaoe fako łrodek lokomocji praeownlk6w 

W6zkijezdniowe o napędzie ełektryozuym (akumulatorowe) lub" 8i101klem spaHn:owym . , . . 

B. Tabor pływający 

Lodzie motorowe 

Lodzie wioślar8ki~, żaglowe, rowery wodn~" itp. . ," , 

Statki wodne, promy, holowniki, pogłębiarki itp. (r6wn(ei-taaszynyl urządzenia produkcyjn'&'1la tych jedl!o8tkach) 
bez względu 'na uapęd: ', 
a) żelazne 

b) drewniane 

Pływające przystanie (również ud:ądzenie) 
'" 

C. Tabor loinićzy 

Samoloty: 
a) w ruchu i "postoju W obrębie Polski . 
b) tylko 'w postoju w budynkacb w8zeikiegoro«haju lobp~d gołym niebem 

Szybowce: 
a) w ruchu i po~tojll w obr.ębie Polski 
b) tylko w postoju w' budY!;lkach w~zełkiego 

11. Różne 

Mienie osobiste pracowników ubezpieczającego 

Gotówka i inne przedmioty wartościowe: 
a) w skarbcach i kasach, stalobetonowyeh' 

rodzaju lub pod gołym niebem 

. b) w kasaęh ogniotrwałych .. 

\, 

o) pod \!wykłym zaniknięciem - taryfuje się jak pozostałe mienie ruchome (towary, urządzenia) znajdujące się w tych 
samyt:h pomieszczeniach. w ~tórycb ~najduje się gotówka. ' ' 

Książki · w sprzerlaży · ł) kolporter6w 

102 Maszyny rolnicze słnżące do wynajm~u 
a) komplety m1ocarniane, silniId, ciągniki, młocarnie 
b) pozostałe maszyny 

103 M!enie osobiste knracilJszy i wczasowiczów w doinacbuzdrnw;~kow,.ch I wczasowych, dzieeJ na koloniach; uCZlliów 
w internatacb , 

104 

105 

MIenie osobiste OSÓb_ trzeciCh w szatniacb restauracY,;nycb i inny.:h 

Mi!,nie ;ednHstek podległych Centrali Ptódukiliw Naftowycb: 
a) !)f\!edmiotv lIietrwałe w Ilżytkowaoin 

b) arodki obrotowe, 'tj. płyny łatwo pli.We; artykuły techniczne, opakowania i inne 

.-
. 

.. 

Stawka 
taryfowa 

'V 1'/ ił(1 . 

0.3 

Z," 

0,6 

1,0 
0,9 

0,5 
1,5 
0,8 
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1~5 

1,2 

1,0 

-

1,6 

1,1 

1;0 . 
1,6 
3,3. 

-

8,3 
5,5 

4,0 
2,7 

,.' 

0,4 

0,15 
'0,3 

. 
0,9 

a,o 
1,5 , 

0,4 

"- 0,6 

0,3 
0.7-5 

. , 

" Z 

( 

.-

. 
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106 Odzież własna cZłonków ochotniczych straży pożarnych, z rozszerzeniem odpowi~dzialności PZU na szkody puw,;tale 
wskutek spalenia lub zniszczenia odzieży podczas akcji ratowniczej 2,0 

0,9 Ruchomoś?i biurowe przedsięhi'orstw budowlanych na terenie budów - ubezpieczone systemem solidarnym 107 
,I' 

-
108 Ruchomości rolne w· gospodarstwach jednostek gospodarki uspołecznionej, tj. ziemiopłody, .zapasy gos[Jndaf,kie, in-

wentarz żywy, inwentarz martwy oraz rucbomości biu'rowe 2,0 

i09 Spr7.ęt budowlany przedsiębiorstw budow;lano-montażowych (z wyjątkiem samochodów i ciągników oraz jednostek 
pływających) w ruchu i postoju - ube~pi.,czony systcmem solidarnym ' 0,6 , 

no Sprzęt turystyczny i sportowy do wypożyczenia (w magazynie wypożyczającego i u użytk9wników) 1,3 

Ul UrządZenia ~ .sprzęt punktów skupu mleka (zlewni) . 1,1 

. , 112. 
. 1 

Urządzenia pomiarowe, jak: gazomierze, ""domierze; Iiez~iki ~łektryczne itp. zainstalowane 'przez dostawców gazu 
wody i pr~du w bud ynkach mieszkalnyeb i innych (nieprzemysł~",ych) . 

113 W agi wozowe pod ~olym niebem 

114 I\łien'ie ruchome organizacji wfznllniowych 

. Obniżki pOd,wYŹkl. · 

A. O b n i ż ki. 

§ 10. 1. Za stosowanie środków bezpieczeństwa 

ogniowego przysługują następujące obniżki składki:' 

1) za c~ynne urządzenia tryskaczowe 300/0 

2) za czynne elektroniczne urządzenia sygna
')jzacyjno-alarmowe mające na celu: 

\ -
a)sygnalizowćmie w miejscu odległym od 

chronion'ego obiektu (wartownia. por. 
·tiernia, jednostka straży pożarnej itp.) 
. powstania pożaru - 300.'0 

h) wYwołanie alarmu w miejscu cł)ronio-
nego obiektu 15% 

:U , za czynne urządzenie ' wodne zraszające 
kurtynę żelazną ;. tęatrach 2f1l/o 

2. Obniżki składki, o których mo~a w ust. 1, przy
sługują każdorazowo na jed.en okres ubezpieczenia na 
podstawie załączon ego do wniosku o uhezpieczenie 
świadectwa o pełnej sprawn.ości tirządzeńtryskaczowych 
i sygnal'izacyjno-alarmowych, wystawionego przez up raw.- . 
nioną jednostkę organi7;ac.'y jfu:1. 

3. W celu uzyskania tej ohniżki ubezpieczający obo
wiązany ' jest podać w załączniku do fonnularza . wniosku
-polisy zestawienie sum ubflzpieczenia, z wyka·zaniem · w 
osobnych , pozycjach: sum dla. budynków i budowli; w 
których znajdują się urządzenia tryskaczowe oądi alar
mowe, ' oraz sum dla tych budynków i budowli, które nie 
posiadają takich urządzeń . To samo dotyczy mienia rucho
mego znajdującego ' się w tych budynkach. 

B. P o d w y ż k i. 

§ 11. Do ubezpieczeń mienia jednostek gospodarki 
nie uspolpcznionej .stosuje się stawki podane w niiliej

- , s~ej taTyfie. zwiększone o 7tN •. 

0,5 

0,5 

.. ustala PZU 
( , 

Srednia ' walona sławka taryfowa . 

,. 
§ 12. 1. ' Średnią ważoną stawkę taryfową stosuje się 

w ubezpieczeniach zawieranych z jednostkami gospodarki 
uspolecz,nionej na sumy zmienne lub według sposobu 
solidarnego oraz w ubezpieczeniach 'Zawieranych na pod
stawie porozumień z ubezpieczającym. 

2. Stawkę. O której mowa w ust. l, określoną w.pro
milach (%0) otrzymuje się . przez podzielenie sumy rocz- . 
n ych składek za wszystkie grupy mienia łaryfowanego 
.według różnych stawek taryfowych przez łączną sumę 
ubezpieczenia " (podstawę obliqenia składki - w tys. zł) 
dla tych grup mienia. Stawkę tę ustala się z dokład
nością do drugiej cyfry ułaluka . dziesiętnego. 

Składka zaliczkowa ostateczna. 

§ 13. 1. W ubezpieczeniach . śrogków obrotowych 
oraz budynków i' budowli w stadium· budowy, zawartych 
na sumy zmienne, stosuje się składkę . taIiczkową i osta
teczną· \.. 

2. Na poczet składki · ostatecznej ' (ust. 3) pobiera ' się 
na początku okresu ubezpieczenIa składkę zaliczkową. 

którą ustala się: 

l) za środki obrotowe. w pierwszym okresie ubezpie
. czenia - w wysokośCI' 50°/0 _ skł'adki obliczonej od 
pods~awy obliczenia Składki podanej we wniosku, 

2) w następnych okresach ubezpieczenia - w 
kości 500/0 rocznej składki ostatęcznej _ 
ubiegły, 

wyso
okres 

3) w ubezpieczeniu budynków I budowli w stadium bu· 
. dowy, przr:budowy lub rem9ntu - za każ'dy okres 
ubezpieczenia- w .wysokości 300/0 składki obliczonej 
od potlan€j we wniosku. podstawy obliczenia składk.i •. 
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3. Składkę ostateczną ustala się po upływie okresu. 
ubezpieczenia .od sumy odpowiadającej: 

2) w ubezpieczeniu budynków i budowli w stadium bu
dowy. przebudowy lub remontu ...:... średniej Ilrytme
tycznej mfesięcznych wartości podanych. w zestawie- , 
niu wartosci wykOllilr!ych robót budowlanych - we
dług wzoru stdnqwiącego załącznik do taryfy. 

l) średniej arytmetycznej wartości kwartalnych stanó.w 
zapasów 'środków obrotowych, 

Miesląe 

l 

:'tyczeń 

luty 
itd. 

Uwagi: 

'!N ru bryce 3 

ZESTAWIENIE WARTOSCI WYKONANYCH ROBOT BUDOWl.ANYCH 

.. 
, 

Wartoś6 robót llU- Wartość robót bu-
dowlanych ł'OZpO- . WarŁość robót bu- dowlanych pczeka-
czętych w latach dowlanych i zago- za'nych inwestoro· 
ubiegłych, nie prze- spodl!rowauia pia-

Wartość materia- wi oraz wartość 
kazauych inwesto- cu budowy (szopy, łów hudowlanych Sum a war.tości wy- zagospodarowania 
rowi (poślizg). oraz baraki, ogrod"enia na placu budowy ka zanych w rub- placu budowy usu-
wartość zagospoda- itp.) - wykona- wedlug stanu na rykach 2, 3 i 4. ni~tego z placu l11b 

rowania placn bu- nych od początku ostatni dzień kaz Iłrzelcazanego in-
dowy nil dzień roz-

bieżącego okresu żdego miesiąca westorowi, - od 
poczęcia bieżącego ubezpieczenia 

początku bieżącego 

okresu ubezpiecze- okresu ubezpie~ 

nia czenia 

• 
2 3 4 5 6 

--.25.11611 10.000 3;000 38.000 12.000 

25.000 26,000 4.000 55.000 20.000, ' 

Załącznik do taryfy 

Wzór 

w tys. zł 

Wartość robót bu-
dowł~nych na ko-
niec miesiąca (róż-

"'-nica wartości ' wy-

kazanych w 
rubrykaeh 5 i 6) 

7 

26.000 

35.000 

podaje się wartość wykonanego przerobu budowlanego oraz wartość w}'konanego zagospodarowania placu 
budowy - od początku bie'Ż,ącego okresu ubezpieczenia. np. za miesiąc luty podaje się łączn4 ' wartośĆ 

' przerobu i zaguspodarowania placu budowy wykonanych w miesiącach: styczeń i lutYI za miesiąc marzec
łączną wartość za mie siące: styczeń, · luty i marzec itd, 

W rubryce II podaje się wartość robót budowlanych przekazanych inwestorowi oraz wartość zagospodarowania placu 
budowy , usuniętęgo z placu lub pf:lekazanego inwe1orowi w clasie od początku bieżącego okresu ubezpie
czenia. np, -za miesiąc luty pOd aje się ogólną wartość robót budowlanych przekazanych inwestorowi, łącznie 
z wartością zagospada.rowania plalU budowy, ·usuniętego z placu lub przekazanego inwestorowi -iN miesią
cach : ~tyc'leń , i tuty : za miesiąc marzec - łą czną wartość za miesiące. : styczeń. luty· ! lIlarzec Itd. 

Rubryka 1 - W ar/f)~ Ć rohót bUdowla nych na koniec każdego miesiąca otrzymuje, się przez odjęcie surr.y podanej w rubry
ce 6 od sumy podanej w rubr yce 5. 

Zahłcmłk ,af 5 

TARYFA SKtADEK "l ,t... UBEZPIECZEN'II! MASZYN ELEKTRYCZNYCH OD SZKOD ELEKTRY.CŻNYCH 

Zakres stosowania taryfy. 

t. Niniejsza taryfa ma zastosowanie do ubezpiecze
nIa należących do jednostek gospodarki uspołe<;znionej 
ma::izynelektryczn'ych od s?:kód el ektrycznych. ' 

Zas3dy obliczan ia składki -stawki taryfowe. 

2. Składkę roczną oblicza się od mocy znamionowej 
zains ta lowanych urządzeń energetycznych, wyrażonej w 
kilowatach (kW) lub kl iowoltoamperach (kVA) według 

następujących std ~ektal yfowych: .' 

1) w ubezpieczeniach jednostek organizacyjnych resor
tu górnictwa i energetyki, dla elektrowni. elektro
ciepłowni i zakładów energetycznych - 10 złotych 

od I kW lub , kVA mocy znamionowej. 

2) w ubezpieczeniach innych jednostek 
resortu ' górnictwa i energetyki 
I kW mocy znamionowej, 

organizacyjnych 
168 złotych od 

3) . w ubezpieczenidch powstałych - jednostek gospodarki 
uspołecznionej - poza jednostkami resortu górnic
twa i energetyki - 95 złotych 'od l kW mocy zna- . 
mionowej. 

~ , 


