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OBWIESZCZENIE PREZESA PANSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEN 

z dnia 21 czerwca 1988 r. 

w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia bagalu podr6tDego. 

t. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkOWYCh 
i osobowych (Dz; U, Nr 45, poz. 242) ogłasza się zmfany 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia bagażu podróżnego, 
stanowiących załącznik nr l do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpiecze(1 z dnia 20 listopada 
1985 r. w sprawie ogłoszenia: ogólnych warunków Ubez
pieczenia bagażupodr6żnego i taryfy składek za to ubez
pieczenie ' (Monitor Polski Nr 38; p~z~ 258), zatwierdzone 

uchwałą nr· 110 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 31 maja 
1988 r. 

. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1~ stanowią za
łącznik do niniejszego obwieszczenia. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w ży
cle z dniem ogłoszenia. 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

Załącznik c:lo .obwieszczenia Prezesd 
Państwowego Zakłac:lu Ubezpieczeń 
z c:lnia 21 czerwca 1988 r. (poz. 173) 

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA BAGAZU PODRÓZNEGO 

W ogólnych warunkach ubezpieczenia bagażu podróż
nego wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § 1 w ust. 1 skreśla się wyrazy .. "odbywającą po· 
dróż dowolnymi środkami lokomocji lub pieszo w ce
lach turystycznych,. wypoczynkowych,słuźbowych, 
zdrowotnych itp.", 

2) w § 2: 

a) . ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Umową ubezpieczenia objęty jest' bagaż po
dróżny,. za który uważa się rzeczy należące 
do ubeżpieczającego, przenoszone lub przewo- , 
żone poza miejsce stałego zamietlzkania' ubez
pieczającegó (mieszkanie).", 

b) w ust: 4 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
,,8) przedmioty i urządzenia stanowiące wyposa

żenie podstawowe samochodu, objęte ubezpie
czeniem ustawowym komunikacyjnym", 

3) w § 1 w ust. 2 kwotę ,,500.000 zł" zastępuje się kwotą 
,,1 ,mln ' zł", 

4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. -Wysokość szkody w przedmiotach pochod~enid 

zagranicznego, które nie są importowane do PRL, 
ustala się na podstawie cen komisowych, a w 
przypadku przedmiotów zakupionYch za waluty 
wymienialne - % zastosowaniem przelicznika 
ustalonego przez .Pnedsiębiorstwo Eksporiu We
wnętrznego «Pew.x • ." 

174, 
OBWIESZCZENIE PREZESA PAlilSTWOWEGO ZAKiADU UBEZPIECZElil 

z dnia 21 c~erwca 1988 r. 
l . 

W sprawie ogłoszenia ZQliany w zbiorze taryf . składek za ubezpieczenia następstw nleszczęśl1wych wyp.dków. 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
20 . września 1984 r. o ubezpieczeniach . majątkowych 
i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się zmianę 
w zbiorze taryf składek za ubezpieczenia następstw nie
szczęśliwych wYP<l.dków, · stanowiącym załącznik nr 2 do 
obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 

-z dnia 20 listopada 1985 r. ' w sprawie ogłoszenia ogólnych 
warunków ubezpie~zenia następstw nieszczęśliwych wy
padków i taryf składek za ,to ubezpieczenie (Monitor Pol· 
ski Nr 42, poz. 269, z 1986 r. Nr 33, poz. 248.1 z 1987 r 

Nr 37, poz. 317), zahvierdzoną uchwałą nr 111 Rady Ubez
pieczeniowej z '<inia 31 maja 1988 r. 

2. Zmiana, o której mowa w ust. l, stanowi załącznik 
do niniejszego obwieszczenia. 

3. Zmiana, o której mowa w ust. t, wchodzi w życie 
z dniem 1 września 1988 r. 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

Zdłącznik' . do obwieszczenia PrezeS3. 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 21 czerwca 1988 r. (p,oz. 174) 

ZMIANA W -ZBIORZE TARYF SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘ$LIWYCH WYPADKÓW 

W zbiorze taryf za ubezpieczenie następstw nieszczę- 2. Dla osób objętych tym ubezpieczeńiem przewi-
ś1iwych wypadków ' taryfa IV otrzymuje brzmienie ' duje~ę następujące rodzaje świadczeń i wyso

,,§ 6. 1 

"Taryfa IV 

Taryfę stosuje się do. umów zbiorowego ubezpie 
czenia młodzieży i personelu w szkołach i innych 
zakładach. 

I. 

kość ' sum ubezpieczenia: 
1) dla dzieci. i młodzie'ży w przedszkolach, szko

łach wszystkich szczebli i zakładach opie
kuńczych oraz 

2) dla dzieci i młodzieży uczestników kolonii. 
Wczasów i obozów' 


