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OBWIESZCZENIE PREZESA ,PAŃSTWOWE~O ZAKŁ,(DU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 30 listopada 1985 r. 

w sprawie ogłoszenia ogólnych ' warunków ubezpieczenia szyb I Innych ' przedmiotów śzklanych od st.uczenia 
.1 taryfy składek za toubezpleczenłe. 

" 

t. . Na podstawie art, · 12 ust . . 3 ustawy z dnia 
20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych 
I Qsobowych (Dz. U, . Nr 45, poz.· '242) ogłasza się : 

l) ogólne warunki ube'zpieczenia . szyb . j: ' Iqt:\ych przed
miotów szklanych od stłuczenia. stanowiące załącz- . 

\ nik lir 1 do niniejszego obwieszczenia, 

~ . 2) . taryfę składek za ubezpieczenie szyb J ' i~nycb przed-
.. ;.(: . miotów szklanych 'od stłuczenia; stąnowiącą załącz.- .· 

nik nr . 2 ':do niniejszego obwieszczenia" . 
~ . 

>. lEałwierdzone uchwałami nr 4344 Ra9Y Ubezpie<~zeńio
, ~r";Wej z dnia 7 1istopada 1985 r. 

/105/63, ze zmianami zatwierdzonymi decyzją Minf
sUa FinansÓw z dnia 23. grudnia 1967 r. nr BP/RMUI 
16000/281/67. 

2) .taryfa składek za ubezpieczenie szyb i innych przed
. miotQw szklanych od stłuczenia, zatwierdzona de .. 
cyzją ' Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1963 r. 
Dr BP,RMU/106/63, 

z tY?1 ze dotychczasowe ogólne waruJlki (pkt 1) i taryfę · 
(pkt 2) stosuje się d.o u!llÓW zawartych przed wejściem 
w życie ogólnych warunków i taryfy. 'wymienionych 

. w' ust. 1 - do końca bieżącego okresu libezpieczepta 
'. określonego w tych umowach. 

2. Tracą moc: • 3. Ogólne warunkI' l. taryfa składek, ' wymienione 
w ust. 1, \V.chodzą. w życ·ie z dniem 1 stycznia 1986 r, l) og6lne warunki ubezpi'eczenia szyb I innych przed

/' miotów szklanych od sthlczeni'a, zatwierdzone decyzjll 
Ministra Finansów z dnia ' 6 m'arca 1963 r. nr BP.RMUI Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. AdamskI 

Załącznik . nr 1 do obwieszczenia 
Prezesa Państwowego Zakładu Ubez
pieczeń z dnia 30 listopada 1985 I:. 
(poz. 290) 

OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTOW SŻKLANYCH OD STŁUCZENIA 

, ', 

Postanowienfaogólne. 

. § 1. Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawiera 
• jednostkami gospodarki uspołecZnionej. z osobami fi
zycznymi oraz z jednostkami gospodarki nie uspołecznio
nej, zwanymi ' dalej ubezpieczającymi, umowy ubezpie
czenia szyb i innych przedmiotów szklanych. 

Zakres ubezpieczenia. 

§ 2. .1. Umowa ubezpieczenia .obejmuje ubezpiecze
nie szyb f innych przedmiotów szklanych znajdujących 
się w posiadaniu ubezpieczającego. stanowiących wypo
sażenie . bądź urządzenie budynków lokali oraz innych 
pomieszczeń użytkowych. zamontowanych lub zainstalo-

. wanyohna stale zgodnie z ich przeznaczeniem gospo
darczym. 

2. W szczególności umową · ubezpieczenia, mogą być 
'. Dbjęte następujllce przedmioty: ", 

l) szyby okienne i drzwiowe! 

2) oszklenia ścienne dachowe, 

3) płyty szklane stanowiące składowe części mebli .. 
gablot reklamowych. kontuarów. stołów i lad sprze-
dażnych. ' 

4) przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksóvi 
i kabin, 

5) lustra wiszące, stojące l wmontowane w ścianacn! 

6) szyldy l transparenty oraz szklane. wykładziny ścian! 
słupów i filarów, 

~) witraże, 

8) r.urki neonowe, 

, 9) wykładziny kamienne. 

3. Umową ubezpieczenia mogą być objęte tównief 
koszty ustawienia rusztowań umożliwiających ' zamonto
wanie bądź zainstalowanie " ubezpieczonych przedmiotów: 
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w związku z ich stłuc:zenieni (rozbiciem), pod ' wiiIunk,iem 
zgłoszenia tych kosztów do ubezpieczenią z okre,śleniem 
,odI"ębnej 'sumy ,ubezpieczenia. 

§' 3. Ubezflieczenie nie obe jmuje: ,,, 

1) szklanych , kamiennych wykładzin podłogowyc:.h, 

2) szkła stanowiącego ospr'zęt urząd zeń techniczn ych 
(maszyn, aparatów, narzędzi itp,) oraz oSp'rzęt wsze~
kiego rodzaju instalacji. 

_ 3) szyb .. przedmiotów szklanyc h I pł y t kami ennych w 
stan ie uszkodzonym, 

' 4) szyb, przedmiotów ' szklanych płyt kamiennych 
przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź z ~li n s ta

, lo ~;vallrem w miejscu pIczeznaczenia, 

5) szyb w pojazdach i ' środkach transportowych: 

§ , 4. Ubezpieczenie obe j-llluje przedmioty w mie jsc\J.,. 
określonym w umowie ubezpiecze~ia. 

f 

§ .5~ 1: Ubezpieczeniem objęte są szkody powst-;:l le 
wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych . przed~lio, 

Łów. 

__________ L-____ ~ __________ __ 

2. Sumę ubezpi eczeni a ustala ' ubeżpieczający od
dzielnie dla: 

1). oszkien ' w ' budYJ1kach szklarni, cielJ!arni lub oran
źerii, 

2) 05zkleI1 inspektowych~ 

~) ,oszkleJl w budynkach mieszkalnych, 

4) oszkleń w budynkach i lokal,ach handlowych, uslu- ' 
gowych lub produkcyjnych, 

' S) oszkleń w' bud ynkach uźyteczności publ icznej, 

6) oszkleń reklamowych, szyldów 
kiem lub lokalem, 

7) rurek neonowych,c 

8) .wykła~in·' kamiennych, 
:O " •. 

gablot poza budyn-

9) innych 'przNl.miotów .. szklanych" stanowiących;WYpo~ 

" sażenie budyn ku lub lokalu,' 

3. "Suma ubezpieczenia określona dla poszczegÓlnych. : 
przedmi otów '·ubezpieczenia po-win'na obej'mować wartość 
wszystkich zgloszonych do _ ubezpieczenia prżedmioló:v 
znajdujących się w ' obrębie niei uchomo$ci zajIl1o wan~:i , : 
przez ubezplec~~}ącego, tj . b'udynku, budowli, l'okalu rilh 

• 'p omieszcZeniu. 

2. Za s.zkodę uwaźa się ,utratę lub ubytek wartości 
ubezpieczonych' przedmiotów z powodu kil zniszczenia 
lub uszkodzenia. 

§ 6, PZU nie odpowiada za szk od y: 

1) nie przekraczające 500 zł, 

2) powstałe przy wymianie lub wymontowywaniu ubez
pieczonego przedmiotu w czasie prac konserwacyj
nych bądź, naprawczych lub w czasie przewozu, 

3) ' będące następstwem niewłaściwe~io 
dzeri. neonowych, 

działania urzą-

4) powstał e wskutek zadrapania, porysowania. popla
mienia bądź zmiany barwy ' lub Gdpryśnięcia' kawał
ków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów. 

5) , powstałe wskutek działań wojennych, 

6) wy rzq rlzone umyślnie przez ubezpieczającego albo 
osobę, z którą ubezpieczający pozośtaje we wspól
n ym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi 
odpowiedzia Iność, ' 

7) wyrządzone wskutek raźącego niedbalstwa przez 
050hy. o któr:ych mowa w pkt 6. chyba źe ~apłata 
odszkodowania odpowiada w danych okolicznosciach 
zasadom współżycia spolecznego lub interesom gos
podarki narodowej. 

§ 7.-
c 

1. Suma ubezpieczenia powinna obejmować 
wartość ubezpieczonych przedmiotów , łącznie z kosztami 
ich zamontowania bądź zainstalowania. Jeśli zgloszony 
do ubezpieczenia przerlmiot ma napisy. litery itp., koszt 
ich powinien być również mvzględniofiY w sumie ubez-
pieczenia. ' 

,4. Jeźeli w okresie ubezpieczenia ' nastąpi zwiększe

nie wartości ubezpiec.z9nych przedmio"jw. unezpieczający 
obowiązany jest podać' PZU odpowieclmą zmi anę wa r tości 

ube'zpieczenia. PZU wystawia nowy dokument ubezpie 
czenia (polisę) na okres roczny. a proporcjonalną część 
składki z dotychczasowego ubezpieczenia zalicz,! na po
czet n'owej umow y, Do umowy tej stosuje si ę odpowied
nio postanowienia § 15 d otyczące początku odpowiedział-

- nośc1 opłaty składki. 

Prawa I obowiązki stron umowy. 

§ 8. 1. Z t ytu łu ubezpi ecze nia szyb i innych prze.d
miotów szkl anych PZU wypl ćłca na leżne odszkodowanie 
w kwocie odpowiadającej wysokości sz kody , nie większej 
jednak ' od kwoty stanowiącej - górną gumicę odpowie
dzia l ności PZU. 

2. Górną granicę ' odpowiedzialności PZU za ubezpie,
czone przedmioty staDowi suma ubezpi eczenid podana 
w dokumencie ubezpieczenia (polisie), z t ym źe suma 

. ubezpieczenia podana dla okreś lonego rodlaju pl~edmio
tów (poszczególnej pozycji polisy) stanowi gó rną granicą 
odpowiedzialności PZU w odniesieniu do przedmintów 
ujęt yeh w tej pozycji. 

Ustalenie' wysokości szkody I odszkodowania. 

§ 9. 1. Wysokość szkody w poszczególnych ubez
pieczonych przedmiotach ustala się według wartości 

przedmiotu tego samego rodzaju i gatunku z uwzględ

nieniem dotychczasowych wymiarów i materiałów. 
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- 2. ' Wysokość: szkody według _-kosztów naprawy ustala 
atę odpowiednio do -zakresu uszkodzeń spowodowanych 
zdarzeniem losowym, według cen usług zakładów -uspo
łecżnlonych lub ,udokumentowanycll rachunkiem ko~ztów 
naprawy wykonanej przez nie 'uspołeczniony zakład 
usługowy. . 

ą~ Wysokość szkody zwiększa się o: 

l) niezbęane koszt y demontażu ponownego montażu, _ 

2) koszty transportu, 

3) joszty wykonania napisów, liter ' itp. wedhig wż'or6w 
IstniejącyCh przed powstaniem szkody, 

4) koszt ustawienia rusztowa!'! ' niezbędnych do doko
nania wymiany lub napJawy zniszczQn€go bąd~ 

uszkodzonego przBdmiotu -- jeśli koszty te zostały 
objęte ubezpieczeniem (§ 2 ust. 3). 

4. Wysokośc szkody usta la się według cen obowią
zujących w dniu ustalenia odszkodov':;mia.-

. 5. Rachunek kosztów nil prawy podlega weryfikacjI 
przez PZU co do zakresu robót. 

6. Wysokość szkod y ustaJona według kosztów na
prawy nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przed
miotu szkody. 

7. Przy ustalaniu wysokości szkody ni~ uwzględ
nia siCł: ' 

l) kosztów wynikających z 
ny<:b do pIzywróceni~ 

szkodą, 

braku materiałów potrzeb
stanu ist~iejącego pr:ted 

2) wartości naukowej, zabytkowej lub 
(up.odobania), 

amatorski-ej 

8, Wysokość szkody znmJe]sza się o wartość pozo
stal,>ścj , które mogą być przeznaczone do dalszego użytku. 

§ 10. W razie zbiequ odpowiedzialności wynikające1 
2: ninieiszeg<l_ub'ezpieczenia -z ubezpieczeniem ' ustawo
w\-'1ll.odszkodowanie wypłaca się-z ubezpieczenia usta

" wowego: , W , razie gdy ubezpieczor-e przedmioty objęte 
8<1 równocześnie innym ubezpieczeniem. , odszkodowanie 
wypłaca się z ubezpieczenia korzystniejszego dla ubezpie

, c:zaji,lcego. 

." t H. PZU 
30 dni od daty 
s'IlItOllzie. chVba 

Wypłata odszkodowania. 

wypJac8 odszkodowanie w terminie 
-otrzymania przez ·PZUzawiadomieIlia O 

że~ 

-1) ubezpiec:z,ający nie zło1ył PZU w ciągu 14 dni od 
daty zaw.indomienia o 'szkodzie rachunku strat l in
nych lh)KUmentów uZils(ldni.a~łcych rOS'lCZeniei w 
razl.t' powie.jszf>gt.l zJożenia dok ume:nt6w, odszkodo
wanip jest wypłacane w tt'rmiElie H dni po ich (k).. 

starczeniu, 

2} wyjasnlęnie w 30-dnhn\'ym terminie 9kolkz()ości 

koniecznych do ustalenia ,odpowi€dzia fności PZU 
albo wysokości odszkodowania okazało się niemożli

we; odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 
14 dni od wyjaf:nienia tych okoliczności, z tym że 

bezsporną część odszkodowania PZU wypłaca VI ter~ 

minie 30-dniowym od zawiadomienia o szkodzie. 

. 
Roszczen ia regresowe. 

§ 12. 1. Z dniem wyplaty odszkodowania J;JZU może 
dochodzić roszczeń od osoby odpowiedzialnej za szkodą 
do wysokości wypłaconego odszkodowania (roszczenia 
regresowe). Jeżeli PZU pokrył tylko ,cźęśt szkody, ubez
pieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierw
sze[istwo zaspokojenia przed roszczeniami PZU. 

2. Nie przechodzą na PZU fQszcz.enia ubezpieczają

cego _przeciwko osobom, z, którymi UbBzpiBczaj.ący pozo:' 
staje we wspólnym gospodarstwie domowym1ub za które 
ponosi odpowiedzialność. 

3. W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasad
nionych PZU -może ograniczyć roszczenie regresowe; nie 
dotyczy to jednak przypadków, gdy szkod.a została spo
wodowana umyślnie. 

4. Jeżeli ubezpieczający bez zgody PZU zrzekł się 

roszczenia przeciwko oSDbie trzeciej odp-owie'dzialnejza 
szkodę lub Je ograniczył, PZ.U może odmół.vić odszkodo
wania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ogra
niczenie roszczenia ZQstani,e ujawnione po wypłaceniu od
szkodowania, PlU może żądać od 'ubezpieczającego zwro
tu całości lub części wypłaconego odszkodowania. 

Obowiązki ube7,~ieczaiąceg-o. 

. § J3. Do obowiązkó~ ubezpieczającego należy: 

l} podanie do wiadomości PZU wszystkich znanych 
sobie okoliczności, o które. PZU zapytywał przed za
wordem umowy. Jeżeli PZU zawarł 'umow~ uhezpie
czenia mimo braku odpowiedzi ubezpieC'.zającego .n& 

poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa 

się za nieistotne., 

2) , opłacenie składki ubezpieczeni owej: 

a) w ciągu 30 dni od daty doręczenia mu polisy 
lub -oblk:renia należnej składki - jeżeli ubezpie
czaj{jcym jest jednostka gospodarki uspołec« .. 
llionej, . 

b} przy zawarciu umowy , ubezpieczenia za cały 
okres. ubezpieczenia z Hóry - jeżeli' uhezpiecza
jącym jest osoba fizyczna ,łub jedno.<;tka gospo
darki 'nie uspołecznionej. 

3) informowanie PZU o zmianie adresu: w przeciwnym 
-ra1!:ie pismo PZU wysłane pod ostatnim znanym adr.e
sem wywiera s~utki prawne. 

"§14. 1. W razie p{}wstani;a szk(ldy \lol'zpieczający 
eoowlązany jest uży~ wsu,lkkh t:!osl"Prlv-r-ł) mu <Omoków 
W cclu zmniejszenl-as7.kody w ubezpieczonych pl :z.edtnło-

, 
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tllcb oraz W. celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożo
nych , przedmiotów przed szkodą. Jeżeli ubezpieczający 
oopuścił slą rażącego niedbalstwa w wykonaniu powyż- . 
Izych obowiązków. odszkodowanie się nie należy. chyba 
te zapłata całości lub części odszkodowania odpowiada 
w danych okolicznościach zasadom współżycia społecz

nego albo interesom gospodarki narodowej. ,Poza tym 
do obowiązków· ubezpieczającego należy:: 

, . 
1) nie~włoczne. najpóźniej w terminie trzech dni od 

powstania szkody lub uzyskania o niej informacji. 
zawia~omlenie PZU o powsfaniu szkody. 

~) złożenie w PZU. najpóżniej w ciągu '1 dni od daty 
powzięcia wiadomości o powstaniu szkody. spisu 
uszkodzonych . przedmiotów z określeniem ich war
tości i roku nabycia, 

8) niezmienianie bez pozwolenia P?U stanu faktyczne
go spowodowanego zdarzeniem losowym lub' wypad
kiem (io czasu przybycia' na miejsce szkody przed
stawiciela PZU. chyba że zmiana jest niezbędna w 
celu' zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie 
lub zmniejszenia szkody albo dokonanie tych zmian 
w danych okolicznością.ch jest . konieczne; PZU nie 
może powoływać się na ten zakaz. jeżeli nie rozpo
czął czynności likwidacyjnych w ciągu 7 dni od 
daty otrzymania zawiadomienIa o powstaniu szkody, 

4) udzielenie PZU zezwolenia na dokonanie czynności 
niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania 
szkody i wysokości odszkodowania, jak również 
udzielenie PZU potrzebnych wy jaśnień. zwłaszcza co -
do liczby, rodzaju I wartości zniszczonych przed
miotów. · 

2. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić PZU 
wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regreso
wych, w tym dostarczyć dokumenty i udzielić informacji. 

3. W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego 
któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. l. 
PZU może odmówić odszkodowania w części l)lb w ca
łości, jeżeli nied opełnienie obowiązku miało wpływ na 
ustal enie okoliczności p6wstania szkody lub ustalenie 
jej wysokości. 

Umowa ubezpieczenia. ' 

§ 15. 1. Odpowiedzialność PZU - z zastrzeżeniem 
ust. 2 - rozpoczyna si ę następnego dnia po złożeniu 

wniosku, chyba że we wniosku oznaczono póżni~jsźy 
termin początku odpowiedzialności. 

1) nazwę ' i adres ubezpJeczającego. 

2) miejsce .. ubezpieczenia, 

3) przedmiot ubezpieczel].ia, 

4) sumę ubezpieczenia; 

5) czas trwania ' ubezpieczenia. 

3. Jeżeli wniosek nie zawiera wszy, ' kich d(lllych 
oki-eślonych w us1. 2 albo został sporząd > . ny wą.dliwie 
lub niezgodnie z warunkami . ubezpieczenia , PZU wezwie 
ubezpieczaJącego do uzupełnienia lub sporządzenia 

nowego wniosku w terminie 14 dni od da; 'i ' otI7,ynl'ania 
pisma PZU. 

4. Wniosek powllllen być zgłoszony, w jednostce 
organizacyjnej PZU właściwej dla obsługi ubezpieczenia. 

. 5. Za dzień zgłoszenia wf1iosku uważa się: 

l) przy zgłoszeniu listem poleconym - datę nadania 
listu według datownika pocztowego. 

2) przy zgłoszeniu listem zwykłym- dżień otrzym ania 
wniosku przez PZU. 

§ 17. 1. PZU potwierdza zawarcie umowy ubezpie
czenia dokumentem ubezpieczenia (polisą), który przesyła 
ubezpieczającemu w ciągu I miesiąca od daty otrzyma
nia wniosku zawierającego wszystkie dane ni ezbędne do 
zawarcia umowy ubezpieczenia. 

2. Jeżeli polisa zawiera postanowienia, które odbie
gtl ją na niekorzyść ubezpieczającego od , treści zlożonego 
przez niego wniosku lub niniejszych ogólnych warlluków 
ubezpieczenia. PZU zwróci ubezpieczającemu na to uwagę 
na piśmie przy doręczaniu polisy, wyznaczając 14-dniowy 
termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonani a 
tego obowiązku przez PZU. zmiany dokonane na nieko
rzyść ubezpieczającego są ni eważne. W braku sprzeciwu 
ze strony ubezpieczającego umowę uważa ' się za zawartą 
następnego dnia po upływie wyznaczonego ' terminu do 
złożenia sprzeciwu. 

§ 18. 1. Okres ubeżpieczenia liczy się ' od rozpoczę
cia odpowiedzialności PZU i trwa jeden rok. 

2. Umowę ubezpieczenia zawartą przez jednostkę 

gospodarki uspołecznionej przedłuża się automatycznie 
na 'następny .okres roczny. jeżeli żadna ze stron nie wy
powiedziała jej listem poleconym najpóżniej na 2 mie- · 
siące przed upływem hieżącego okresu ubezpieczenia. 
Przy przedłużeniu ubezpieczenia na następny okres ubez-

. pieczający obowiązany jest podać PZU ~ najpóżniej 
. 2. W razie ubezpieczenra zawieran'ego p rzez osobę 

fizyczną lub jednostkę gospodarki .nie uspołecznionej, dla 
ro.zpoczc;cia odpowied zialności PZU w terminie wskaza
nym w ust. 1 niezbqdne jest również za~łacenie składki. 

, w ciągu 50 dni po upływie bieżącego okresu ubezpie,ze- ' 
nia ~ dane njezbędn.e do clokonania ' wymiaru składki 

za każdy następny roczny okres ubezpieczenia. Po upły
wie tego terminu PZU pobiera karę za zwłokę w wyso-

§ 16. 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się- na pod- ' 
stawie wniosku ubezpieczającego. 

2. Wniosek powinien zawierać co najmniej nasJę.
pujące dane: 

Kości 50/ 0 składki rocznej. . 

3. W umowie ubezpieczenia zawartej prze~osobę 

fizyczną lub jednostkę gospodarki nie uspołecznionej 

ciągłość odpowiedzialności PZU zostaje zachowana przez 
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opłacenie składki ubezpieczeniowej na następny okres 
ubezpieczenia przed upływem bieżącego o,kresu; Mimo 
upływu bieżącego okresu ubezpieczenia umowa ubezpIe
czenia ' nie wygasa, gdYlkładka .ubezpieczeniowa opłaco
na została najpó:!niej w ciągu 30 dni po upływie bieżą-

.. cego okresu ubezpieczenia~ Jedna,kże do dnia następnego ' 
po dniu opłacenia składki za szkody powstałe- w tym 
okresie PZU odpowiada na warunkach dotychczas zawar
tej umowy, nawet wtedy, gdy wraz z opłaceniem składki 
zmienIone zostały warunki umowy ubezpieczenia. 

ł 19; . W razie przejścia na inną osobą .własności 
ubezpieczonych przedmiotów, umowę ' ubezpiecźenia roz
wiązuje się z dniem zajścia zmiany. Składka za nie wy
korzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi, pod 
warunkiem że ubezpieczający zawiadomi o tym PZU. 
Zwrot składki przysługuje za okres od daty otrzymania 
przez PZU tego zawiadomienia. Zwrot .składki nie należy 
się, jeżeli w danym okresie ubezpieczenia powstała szko
da, za którą PZU przyznał odszkodowanie. 

f 20. 1. Kaida ze stron umowy, w ciągu Illiesiąca 
od daty wypłaty odszkodowania lub daty doręczenia 

ubezpieczającemu odmowy wypłaty odszkodowania, może 
wypowiedzieć ' umowę ubezpieczenia z zachowan'ieinmie-

. sięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. W razie wypowiedzenia umowy, składka za nie 
wykorzystaI:!Y 'okres' ubezpieczenia podlega zwrotowi 
tylko wted~ gdy nie wypłacono odszkodowania. 

~. Jeżeli stron y nie skorzystały z prawa przewidzia
\ nego w ust. 1, po powstaniu szkody PZU odpOWiada za 
szkodę późniejszą, powstałą ·w tym samyIhokresie ubez-
pieczenia, tylko - do wysokości' reszty sumy ,ubezpiecze
nia określonego rodzaju przedmiotów (poszczególnej po
zycji polisy - § 8 ust. . 2), jaka pozostaje po wypłacIe 
odszkodowariia za szkodę poprzednią; jednak ~uma ubez
pieczenia może być podwyższona do pierwotnej wyso
kości w tym samym Okresie ubezpieczenia, jeśli ubezpie~ 

. czający zgłosi pisemny wniosek i zapłaci · odpowieslnią 
uzupełniającą' składkę. . 

ł 21. Odpowiedzialność PZU z zastrzeżeniem 
§ 18 ust. 2 - kOI1czy się z upływem okresu ubezpiecza

\ nia lub z datq rozwiązd'nia umowy ubezpieczenia. 

• 

Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie. 

- ,§ 22, 1. Jeżeli poszkodowany nie • zgadza się z usta-
. "miami właściwej jednostki ' organizacyjnej PZU co do 
odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do ,wysokości 

odszkodowania, może w terminie 30 dni od otrzymania 
zawiadomienia w tej sprawie zgłosić na piśmie żądanie 

. ponownego rozpatrzenia sprąwy przez bezpośrednio nad
rzędnq jednostkę organizacyjną PZU. 

. . 
2. Właściwa jednostka organizacyjna PZU jest obo

wiązana poinformować poszkodowanego o terminie wy
mienionym w ust. 1 oraz' wskazać nadrzędną jednost\5.ą . 
organizacyjnIl PZU, do której może być wniesione żąda
nie ponownego rozpatrzenia sprawy. W razie niepoin- ... 
formowania przewidziany w ust. 1 - termin nie biegnie. 

3. Nadrzędna jednostka organizacyjna jest obowią

za'na rozpatriyć sprawę i zawiadomić o wyniku poszko
dowanego w terminie 30 dni od otrzymania _jego wniosku. 

§23. 1. Jeżeli poszkodowany jest jedn6stką gospo
darki uspołecznionej podlegającą państwowemu arbitra
żowi gospodarczemu, może również dochodzić roszczenia 
w drodze postępowania arbitrażowego, nie wcześ niej nLi; 
po rozpatrzeniu roszczenia przez nadrzędną jednost.ką 
organizacyjną PZU, chyba że nie został- przez hią za-

/ chowany termin określony I W § 22 ust. 3. 

2. Jeżeli poszkodowany jest osobą fizyczną, jed
nostką gespodiuki nie" uspołecznionej lub jednostką gos-

- podark~ uspołecznionej nie podlegającą państwowemu 

arbitrażowi gospodarczemu, może dochodzić roszczenia na 
drodze sądowej bez zachow~nia trybu, o którym mowa 
w § 22, Jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od 
dnia zgłoszenia r-oszczenia do PZU. 

'Postanowienia końcowe. 

§ 24~ W porozumieniu •. zubezpiecząjącym do umowy 
ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia do
datkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych ogól
nych . warunkach ubezpieczenia. Postanowienia te nie 
mogą byt sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi prze
pisami prawa • 

. Załąewik nr 2 do obwieszczenia 
PH'Lesa Pal1stwowego Zakładu Ubez
pieneli z . dnia 30 listopada 1985 r. 
łpoz. 290) 

TAFYFA SKŁADEK' ZA UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTOW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA 

§ 1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umowy 
ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warun~ 
ków ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szkla
nych od stłuczenia. 

§ 2. 1. Składkę roczną obHcia śię od sumy ubez-

pieczenia ustalonej zgodnie z przepisami ogólnych wa
runków ubezpieczenia według stawek taryfowych . wyra
:lonych w procentQch 1~/o), 

2."Ogólhą sumę składki ustala się w pełnych złotych. 
Najniższa śkładka z jednejpołisy (tzw. minimalna) wy
nosi złotych 100. 

• 
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§ 3. Tabela sŁawek taryfowych: 

POI. 

t 

2 
3 

" 

fi 
1 
8 

Rodzaj ubezpieczonych przedmiotów 

Oszklenia w budynkach szklarni, cieplarni 
'lub oranżerii " 

Oszklenia inspektowe 
Oszkleriła w budynkacn mieszkalnych 
Oszklenia w budynkach 1 lokalach handlo
'wych, usługowy<;h, produkcyjnych oraz w 
budynkach użyteczności publicznej 
Oszklenia reklamowe, szyldy i gabloty poza. 
budynkiefil lub lokalem ~ 

Rurki neonowe 
Wykładziny kamienne . 
Inne przedmioty szklane stanowiące wYPQ· 
latenie budynku lub lokalu 
Ubezpieczenie kosztów ustawienia rusztowań 

. Stawka taryfowa. (oto) 

jedąostki , 
gospodarkj 
uspołecz-

nionej 

-
1.8 
2,0 
1,3 

1.8 

4,0 
2,5 
1,0 

2,0 
1,0 

osoby 
fizyczne i 
jednostki 

. gospodarki 
nie uspo

łecznionej 

4,5 
5,0 
3,3 

4,~ 

10,0 
fi,3 
2,5 

5,0 
17,5 

Opłata za prenumeratą Monitora PolskIego wyno,~: .rocznle 800.- li, p~Urocznle 501).- ,zŁ 

Plepumeratę na rok ' ńastępny(rocin4 lub p6łroczną) pr~yjmuje się do dnia 31 paź
dziernika. Prenumeratę można zgłaszać za I półroczfł bieżącego rokiJ do dnia 31 marca, 
za II półrocze bądź za , cały biez4cy rok - do dnia 30 , września. Do abonentów. 
kt6rzY,opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów doko
nana zostanie z opóźnieniem, 11 ponadto zostaną poUczone koszty . przesyłki. Opłat .. ) 
za prenumeratę ' powinna być -. dokopanft 'przelewem lub trl,yodC'inkowym przekazem 
pocztowym na konto Wydzialfl Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim. IV Oddzj,l MiejskI, Warśzawa. nr 1049-3157-222. 
Rachunków' za prenumeratę nie wystawia sIę, Na odcinku wPlaty należy podać 
dokładną nazwę instytucji (bez skrótów). dokła,dny adre!l : z numerem kodu pon:towego 

oraz liczbę . 7amawianych egzempl~rzy Monitora Polskiego _ 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać mQżna w pUJ)ktllch sprzt'daży 
w Warszawie: Wydawnictwa Akcydensowe - . al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 • . 
Powszechny Dom Książki "Unlwersus" - . ul. Belwederska 20/22, Księgarnia .. OoJI.lu 
Książki" im, Stefana Zercmskiego - al Gen. Swlerczew~kiłgo 119It2;3, Księgarni'" 
Wydawnictw Ekonornicznj'ch i Budowlanych - ul. Zmawia 113 (przy pl. Trzech 
~rzyży); w Urzędach WojewódzkichI w Białej Podlaskiej. Białymstoku, Bielsku-Bia/ej, 
Bydgoslc'lY. Ciechanowie, .CZęSlpchowie, Gdańsku, Jeleniej" Górze, Ki elcach, Lesznie,
Opolu, ' Ostrołęce, Piotrkowie TrybunalSkim. Płocku. Poznaniil. Prze fl) yślu, Radomiu. 
Sieradzu, Skierniewicach, Suwalkacli, Tarnobrzegu, Tarnowie. Włocławku, Wrocławiu • . 

, Zielonej Górze, w Urzędach Mi,ast Krakowjll E'odzi oraz w sądach.; w Białymstoku. 
Bielsku-BiaJej;' .Bydgoszcz}', Bytomiu, Cies"zynle, Częstochowie. Elbląg(l" Gdatisku, 
Gdyni. Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kalis7U. Katowicach • . 
Klelcach, Koninie. Koszalinie. - Krakowie, Legnicy. Luhlinie, Łod~ Nowym Sączu. , 
Olsztynie, Opolu. Ostrowie _ Wielkopolskim. Płocku, PoznanilI. Radomiu, Rzeszowio. 
Sieradzu, Słupsku, Szczecinie, Tarnobrzegu z siedzibą w SandofP.ierzu, . Tarnowie. 
Toruniu. Wałbrzychu z siedzib4 w Swidnicy, Wrocławiu, Zamo~ciu i Zielonej Górze. 

R"!dakcjf'! Urząd RiJdy Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, Al. Uja,dow~kje 1/3. 
Admmistracja: Wydział Admini-stracji 'Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Po
wsińska 69nL .00.979, Warstawa (skrytka pocztowa BI). tel. 28-90-01 w. 60B i 42-14,78. 

n~czono z polecenilI Prel.eSd Rady Ministró'''' 
w Za~!adach Graficznych '"Tamka". Zakład nr l. Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 1315-1300-85. Cena 64,00 zł .' 
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