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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 

249 

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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