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' trahenta:, ,' sprzedawca odprzedający towar nabyty przez , 
,~iego za ' granicą' będz!'e obowiązany do zapłaty kar 'umow

. Dych tylko w takim zakresie i w takiej wysokości, w ja
,kich będą się one należały od konttahenta, 'chyba że 
atr.ony' w umowie ustalą inacz~j. ' ' 

§ 106. Przepisy § 99-105 stosuje się od'powiednlo 
,w razie ' odprzedaży towaru przez kupującego dalszym ...Jla
bywcom. 

Rozdział 3 , 

J' 

Poz: 2471'248 

,§ 108. Dosttlwca jest obowiązany do 'produkcji :z.ri'ar 
ków pieniężnych , zgodnie z wzora~i produkcyjnym'! i Wa
runkami techniczń ymi, zatwierdzonymi przez Prezesa Na
rod'owego ,Banku Polskiegoy' 

§ 109. Po zakończeniu prQ9 ukcji znaków pieni ężnych 
określonej w umowie dost:awca jest obowiązany zabez
pieczyć oprzyrządowanie. które było użytę do produkcji, 
I wydać je bankowi lub Clokonać innych czynności zle-

,conych przez bank. 

Umowy ,dostawy znaków pienlę:inych I -ba~kowych 
papierów wartościowych. ' 

§ 107. Dostawca ,jest obowiązany na żądanie banku , 
do zawarcia umowy dostawy , znaków pieniężnych I ban
kowych papierów wartościowych oraz opr~yrządowanla 

do ich wytwarzania. 

§ 110. Jeżeli znaki piemęzne zos! a ły dostarczone , w 
, . nie , uszkodzonym zbiorczym opakowaniu fabrycznym, 

termin wygaśnięcia upra'wnień z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz termin wygaśnięcia uprawnień z tytułu bra
kó:" ilościowych wynosi : 

l) ' 36 miesięcy od . daty dostawy banknotów, 

2) 24 miesiące od da!y dostawy monet. 

OBWIESZCZENIE PREZESA PAl'iJSlWOWEGO ZAKŁADU ,UBEIPIECZE:r\J 

,li dnia 3 grudnia 1986 r . 

. 
-w spraw'e og,łoszeniazJJl'łan ' w ' ogóloych wuqnkach obezpieczenia ' następstw nlesz{!zęŚliwY,fh wypadków oraz 

w zbiorze taryf.kładek za to ubezpieczenie. 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
' 20 września 1984 r. o ubezplec~enta-ch majątkowych .l oso
~owych(Dz. U. Nr 45" poz.i-42) ogłasza się: 

l) zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia Dl.
stępstw nieszczęśIiwychwypadków, atanowilicych n
łącznik nr I do , obwieszczenia Prezes~ Państwowego 

• 7..akładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w ' 
, spraiVie .og/oszenia ogólnych w,arunków ubezpieczenIa 
następstw nieszczęśliwych wypadków , I taryf składek 
.za to ubezPleczenle (Monitor Polski Nr 42, poz. 269), 
zat,!ierdzone uchwałą nr 11 Rady Ubezpieczeniowej 
• dnia 25 'listopada 1986 ,r .. 

2) zmiany Vi zbiorze taryf składek za ubezpieczenie' na
stępstw ' nieszczęśliwych wypadków, stanowiącym Za

łącznik nr ' 2 do powołanego w pkt I obwieszczenia 
Prezesa Państwowego Zakładu Ul;lezpieczeI). z?twier
dzone uchwałą nr 78 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 
25 Hstopada 1986 r. 

- 2. Zmiany, o których ~owa \'{ ust. 1. stanowią załącz
Dlki nr l I '2 do niniejszego obwieszczenia. 

3. Zmiany" o których ~wa w ust. l, wchodzą w ży
cie z, -dniem l stycznia 1987 r • 

Prezes Państwowego 'Zakładu U'bezpieczeń~ A. AdamskI 

Zal4cznlk 'nr l , do , obw.ieszczenla ' 
Prezesa Państw-Gwego :,' Zakładu .Ubez
pieczeń , z dnia 3 grudnia 19B6 r. ' 
(POz. 2-48) 

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIĘSZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW 

W ' ogólnych warunkach , ubezpieczenia następstw nl.
aezęśliW}'ch , wypadków, wprowadza się następującll 

Dlianę: 

, , , , / 
W ł 8, dodaje się ust. -4 w brzmieniu: 

, ' 

.. 4.' Ubezpieczony może być objęty ochroną ubezpie
, neniową tyłko na podstawie jednej jednostkowej 

" ~owy zaw,arteJDa 'danyoki'es. Jeśli umowę 

'ubezpieczenia zawarto na s\jmy niższe~ od usta
lonych Vi taryfie maksymalnych sum ubezpie-

. czenia, ubezpieczony Jest uprawniony do podwyż
szenia sum ubezpieczenia pop rzeż zawarcie nowej 
umowy. Wówczas umowa zawarta uprzednio wy
gasa z datą początku odpowiedzialności PZU 
z tytułu zawarcia n-owei mIlOWy, a za nie wyko
rzYstany okres ubezpi'ac~erila 'następuje żwrot 
składki." 
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Monitor Polski Nr 33, 396 
, / 

Poz, 248 I 249 ...• ,. 

Załącznik nr 2 dq qbwiesżcżeni. - ".1 

Prezesa Państwowego Zakładu Ub ... 
piecżeń z dnIa 3 grudnIa 1986 i. 
(po z, 248) . '.! 

ŻMIANY W ZBIORZE TARYF ZA UBEZPlECZENIENASTĘPS1W NIESZCZESLIWYCłi WYPADKOW , 
W zbiorze taryf za 

Jzczęśliwych wypadków 
'anlimy: 

ubezpieczenie następstw nle
wprowadza slą następujące 

w §2 dodaje sią ust. 4 I 5 w brzmieniu: 

.,4. Maksymalne·, sumy ubezpieczenia wynosząl 

1 000 000 zł na wypadeJt śmierd, i 
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2000 000 zł . na' wypadek 10OG/o trwałego In~ 

lIdztwa. 

5. W razie zawarcia umowy ubezpieczenła na sumy 
wyższe niż 500 000 zł na wypadek śmierd 

I \ 000 000 zł 'na wypadek trwałego inwalidztw~ 
składkę taryfową pod~yższa się o 10CJII/o." 

OBWIESZCZENIE PREZESA PAI'iSTWOWEGO ZAKŁADU , UBEZPIECZ~ 

z dnia 3 . grudnia 1986 r. 

W sprawte ogłoszenl~ zmian · w ogólnych warunkącb grupowego ubezpieczenia rodzlnnegoDIl tycie. 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy Jó dnia 
20 września ' 1984 r. o ubęzpieczeniach m'ajątkowych l oso
bowych iDz. U. Ni 45, poz. 242) ogłasza się zmiany w 
ogólnl'ch warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego 
na życie, stailOwiących załącznik do obwi'eszczenla Pre
zesa Państwowe:go Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listo
pada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych lVarunk6w 
grupowego ubezpieczenia rodzinnego na ~ycle (Monitór 
Polski Nr 44, poz. 288 .oraz Z )986 r.. Nr1aL poz. 134), . 

zatwierdZone uchwałą nr 82 Rady Ubezpieczeniowel 
S dnia . 25 listopada 1986. r. 

~. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowili A-.. 

łącznik do niniejszego obwieszczenia: 

3. Zmiany,- o którychmo,wa .w ust. l, wchod~ ' w t~ . 
-cle z dniem 1 stycznia 19ą7 r~ , " '1 

Prezes Pańs.twowego ~akladu Ul;>ezp'leczefuX Adamslll 

ZałącznIk . do- obwieszc2:enia .:Freze .. , 
Państwowego Zakładu Ubezpiecz.' 
z dnia 3 grudnIa 1986 r. (poz. 2 .... \ 

ZMiANY W OGOl.NYCH WARUNKACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA RODZINNEGO NA ZYCIB 

iN ogólnych warunkach grupowego" ubezpiec'zeniaro
Izlnńego na życie wprowadza . st, liastępujące , zmlanYI 

l) i 8 otrzymuje brzmtenie; 
.. § 8. W razie zgonu wspólubezpieczonego, up~awnió

nym do świadczenia jest ubązpiecZony. Jeżel1 
' zgon współubezpieczonego . nastąpi po zgonl~ ·". 
ubezpieczonego, upr~wnionymi do tego świad- ' 

l) w ł 6 w ust. 1 pkt . 2 otrzymuje brzmienie: 
. ! 

n2) w Ubezpieczeniacli typu DII, D/II, ' n/lII ł D/IV 
pet 30 000 r.ł do 160 000 zł". czenla .4 spadkobi,ercy ubezpieczoneg'o", ' 

Opłata za prenumera~. Monitora ' PolskIego wynos~ rocznie ,1200 zł, półrocznie 750 ' d 

Reklamacje z powodu niedoręczęnla poszczególnych numerów zgł.aszać należy na 
piśmIe do Wydziału Administracji Wydawnlct,w Urzędu Rady Ministrów (ul. Pow.16o 

, skli 69/'11. 00-979· Warszawa. skrytka pocztowa 81) po otrzymaniu następnego kole" 
aego lIl1ineru. ' 
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