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n ości innowacyjno-wdrożeniowej dokonuje 
się z udziałem eksperta wskazanego przez 
Urzą'd Postępu Naukowo-Technicznego i 
Wdrożeń. 

,§ 22. Szczegółowe warunki ubezpieczenia ryzyk 90-
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Poz. 307 i 368 

datkowych określa się w uzgodnieniu, z ubez
pieczającym - w umowach ubezpieczenia, od
powiednio do charakteru działalności i specy
mu briUlŻowej ubezpieczającego.", 

4) dotychczasowe§ 19 ,i 20 oznacza się jako § 23.i 24. 

OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKł.ADU UBElPlECZEN' 

z dnia 5 grudnia 1988 r. 

w sprawie ogłos:zenia taryfy składek za ubezpieczenie umowne ryzyka zak.łÓC;tmia przebiegu prod~cjił ryzyka 
prowadzenia działalności innowacyjno-wdrożeniowej. 

I. N a podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
20 wrzesnld 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych 
i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się taryfę 

składek za ubezpieczenie umowne ryzyka zakłócenia prze
biegu produkcji i ryzyka prowadzenia dzia:łalności inno
wacyjno-wdrożeniowej, stanowiącą załącznik do niniej-

szego obwieszczenia, zatwierdzoną u.chwałą nr 123 Rady 
lJbezpieczeniowej z dnia 16 listopada 1988 r. 

2. Taryfa składek wymieniona w ust. 1 wchodzi w 
życie z dniem l stycznia 1989 r. 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Za1tladu Ubezpieczeń 
z dnia 5 qrudnia t988 ~. (poz. 30~) 

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE UMOWNE RYZYKA ZAKŁOCENIA PRZEBIEGU PRODUKCJI I RYZYKA 
PROW ADZENIA DZIAŁALNOŚCI INNOW ACY JNO-WDRO 2.ENIOWEJ 

§ 1. L Składkę za ubezpieczenie ryzyka~akłócenifl 
przebiegu' prodYkcji oblicza się od sumy ubezpieczenia
według stawek podanych w tabeli sŁawek taryfowych wy
rażonych w procentach (Q/o). 

2. Stawki taryfowe podane w tabeli stosuje się w 
ubezpieczeniu odpowiedzialności PZU, obejmującej przer
wy w działalności gospodarczej trwające do jednego 
miesiąca. 

3. Stawki taryfowe podane w tabeli zwiększa się: 

l) o 200/0 - za ubezpieczenie przerw trwających do 
dwóch miesięcy, 

2) o 300/0 - za ubezpieczenie przerw trwających do 
trzech miesięcy_ 

4. Ogólną sumę składki ustala się w pełnych tysią

cach złotych; najniższa składka z jednej polisy (minimal
na) wynosi 100.000 zł. 

5. Dla umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie 
porozumień z ubezpieczającym w sposób odmienny od 
przyjętego w ogólnych warunkach ubezpiecżenia mogą 
być ustalone specjalne stawki taryfowe bądź odmienna 
podstawa obliczenia składki. 
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Stawka 
Nazwa gałęzi według Klasyfikacji 

\ 

tary-
gospodarki narodowej ' fowa 

w % 

3 4 
Przemysł paliwowo-energetyczny 1.0 
Przemysł metalurgiczny 0,8 
Przemysł elektromaszynowy 0,6 
Przemysł chemiczny 0,9 
Przemysł mineralny 0,7 
Przemysł drzewno-papierniczy 0,5 
Przemysł lekki 0,6 
Przemysł spożywczy 0,2 
Pozostałe gałęzie przemysłu i 
inne 0,2 
Budownictwo 0,6 
Rolnictwo - 0,2 
Leśnictwo 0,1 
Transport 0,3 
Łączność 0,1 
Handel O,t 
Pozostałe gałęzie i gospodarka 
komunalna 0,1 
Jednostki poza produkcją ma~ 
terialną 0,1 

§ 2. Wysokość stawek taryfowych za ubezpieczenie §:t Składkę za ubezpieczenie ryzyka prowadzenia 
ryzyka zakłócenia przebiegu produk(:ji przedstawia , po- ' działalności inn'Owacyjno-wdrożeniowej .ustala PZU w po-
niższa tabela: rozumieniu z ubezpieczającym . . . 


