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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWIlGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 19 grudnia 1987 r. 

w sprawie ogłoszenia warunków , ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących obiekty jądrowe. 

l. N a podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
20 wrzesma 1984 r, o ubezpieczeniach majątkowych i oso
bowych (Dz. U. Nr 45,poz. 242) ogłasza się warunki 
ubezpi-eczenia odpowiedzialności cywilnej osób eksploatu
jących obiekty jądrowe, zatwierdzone uchwałą nr 97 Rady 

, Ubezpiec;zeniowej z dnia 8 grudnia 1987 r., Stanowiące 

załącznik do niniejszego obwieszCzenia. 

2. Warunki ubezpieczenia wymienione w ust. l ' 
wchodzą w życie z dniem 1 ' stycznia 1988 r. 
Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

Załącznik do obwieszc:;.eo'ia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 19 grudnia 1987 r. (poz. 3111) 

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ OSÓB EKSPLOATUJĄCYCH OBIEKTY 
JĄDROWE 

§ 1. 1. Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) za-
'wiera umowy ubez.lłieczenia odpowiedzialności cywilnej 

za szkody jądrowe z osobami ponoszącymi odpowiedzi al
nosc cywilną za takie szkody powstałe na terenie Pol
skiej Rzec7.ypospolitej Ludowej . 

2. Osoby ponoszące odpowiedzialność za . szkody 
jądrowe (tj. jednostki eksploatujące) oraz zakres i zasady 
tej odpowiedzialności określa ustawa z dnia 10 kwietnia 
1986 r. Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70 i z. 
1987 r. Nr 33, poz. 180). 

§ 2.W umowie ubezpieczenia odpowiedzialości cy ' 
wilnej za szkody jądrowe PZU i jednostka eksploatująca 
określają sumę gwarancyjną stanowiącą górną granicę 

odpowiedzialności PZU za te szkody. 

§ 3. 1. PZU do wyczerpania sumy gwarancyjnej 
przejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za 
szkody jądrowe w zakresIe określonym w ustawie 
Prawo atomowe. 

2. Naprawienie szkody jądrowej obejmuje : 

l) stratę, jaką poszkodowany poniósł wskułlek uszko
dzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uszkodzenia 
mienia, a inne osoby - wskutek śmierci poszkodo
wanego, 

2) korzyści. które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdy
by mu szkody nie ' ~yrządzono, 

, 3) konieczne wyclatki. które zostały lub będą ponie
sione po . zdarzęniu wyrządzającym szkodę, w celu 
zapobieżenia narażeniu ludzi i śr9dowiska na pro
mieniowanie jonizujące . 

§ 4. 1. Odpowiedzialność PZU rozpoczyna ' się ,od 
, dnia następnego po zgłoszeniu wniosku o ubezpieczenie. 
chyba że we wniosku podano póżniejszy termin początku 
ubezpieczenia. 

2. Umowę ubezpiec'zenia zawartą na okres jednego 
roku przedłuża się automatycznie na rok następny. jeżeli 
żadna ze stron nie wypowiedziala tej umowY na dwa 
miesiące przed upływem terminu ubezpieczenia. 

§ 5. W razie wypłaty przez PZU , odszkodowania; 
sumę gwarancyjną w okresie ubezpieczenia zmniejsza się 
o kwotę wypłaconego odszkodowania. 

§ 6. 1. Składka za ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej osób eksploatujących obiekty jądrowe wynosi 
0,5-1% sumy gwarancyjnej . 

2. Ubezpieczający obowiązany jest opłacać składkę 
' w ciągu 30 dni od daty doręczenia dokumentu ubezpie
czenia lub 'wezwania do zapłaty składki. 

§ 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych 
warunkach ubezpieczenia stosuje się odpowiednio prze-, 
pisy Kodeksl,l cywilnego i ustawy - Prawo atomowe. 
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