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.OBWIESZCZENIE PREZESA PA"'STWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEN 

z dnia 5 grud ni a 19f18 r. 

\~ sprawie ogłoszenia taryfy składek za ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku. 
\ 

l. Na podstaw~e art. ' :2 ust. 3 ustawy z dnia 
20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych 
j osobowych (Dz. U. Nr 45. poz. 242) ogłasza się taryfę 
~kładek za ub,ezpieczenie od kradzieży z włamańiem i ra
bunku. stanowiącą załącznik do niniejs~ego obwieszczenia. 
zatwierdzoną uchwałą nr 124 Rady Ubezpieczeniowej ' z. 
dni9 16 listopada 1988 r. 

_. 2. Traci moc taryfa składek .za ubezpieczenie od k~a
dzieży Z włamaniem i rabunku. stanowiąca załącznik nr 2 

clo obwieszezenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpie
czeń z , dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia 

ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od kradzieży 

z włamaniem i rabunku oraz taryfy .składek za to ubez · 
pieczenie (Monitor Polski Nr 42. poz. 271 i z 1987 r. 
N r 18. poz. 158). 

3. Taryfa składek wymi{'nion ćJ w ust. I wchodzi w 
. życie z dniem I stycznia 1989 r. 

Prezes Pańs~woweg9 Zakładu Ubezpieczeń : A. Adamski 

Zdlączni k do obwieszczenia PrezesI! 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 5 grlldnia ! !:ISS, i. ipoz. 309) 

TARYFA SKŁADEK Żk UBEZPIECZENIE OD KRADZIEZY Z WŁAMANIEM l RABUNKU 

§ 1. . 1. Niniejsza taryfa ma żastosowanie- do ubez
pieczenia od kradzieży z · włamaniem i rabunku mienia) 
jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołeczniori~j. 

2. Stawki ' taryfowe dra poszczególnych grup mienia 
określają taryfy nr 1-4. 

§ 2. 1. Skladkę roczną oblicza się od wartości mienia 
lllb sumy ubezpieczenia (podstawy obliczenia składki). 
ustalonych dla poszczególnych' grup mienia zgodnie z prze
pisami ogólnych warunków ubezpieczenia. według stawek 
taryfowych wyrażonych . w promilach (%o). 

' ! I 2. Składkę za ubezpieczenia krótkoterminowe. zawie
lane na okres krótszy od roku. oblicza się od składki rocz· 

nt!j (ust. 1) za liczbę miesięcy trwania ubezpieczenia. przy 
' czym miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny. 

3. Wszelkie obniżki i podwyżki oblicza się kolejno 
metodą ' iloczynową . 

4. Ogólną sumę składki ustala się w zaokrągleniu do 
100 złotych. Najniższa . składka z jednej polisy (tzw. mini
malna). nie wyłączając ubezpieczeń krótkoterminowych. 
wynosi złotych 2.000. " . 

5. Dla umów ubezpieczenia zawieranych na podstaWIe 
porozumień- lub w sposób odmienny' od . przyjętego w ogól ~ 
nych warunkach ubezpieczeń mogą być ustalane specjalne _ 
stawki taryfowe lub stawki średnie ważone bądź odrębna 
podstawa obliczenia składki . . 

§ 3. L Za slosowanie dodatkowych środków zabe.z
pieczenia mienia przysługują następują~e obniźki składki: 

l) za stały dozór wyłącznie lokalu lub budynku. w któ
. rym znajduje się ubezpieczone mienie . wykonywany 
przez strażnika ~ 200/0. . 

2) ~a czynne i należycie konserwowane el,eklfoniczne 
urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe zains~alowane Vi 
lokalu. w którym znajduje się ubezpieczone mienie: 

a) sygnalizujące włąmanie w miejs<;u odległym od 
Chronionego obiek,tu ,(wartownia. placÓwka Milicji 

\ . , 
Obywatelskiej. Ochotniczej Rezerwy Milicji Oby-
watelskiej itp.) - 30u/o. 

b) wywołujące alarm w miejscu chronionego obiek, 
tu ~ 15G/o. 

3) zastosowanie atestowanych urządzeń sygnalizacyjno
-alarmowych. stwierdzone zaświadczenieD< kwalifika-
cji jakości. wydanym zgodnie z zarządzeniem Prezesa 
Pols~iego Komitetu Normalizacji • . Miar i Jakości ..... :"' 
obniżki składek określone w pkt 2 lit. a) i b) zwiększa 
się o 1000/0. 

" 2. Obniżki składek wymienione w ust. 1· nie przysłu · 
gują w ubezpieczeniu gotówki i innych środków pienię,ż, 
nych, wyłącznie od re.bunku (§ ·11 poz: 21 i 22) . 

Taryfa nr l 

§ 4. Taryfa niniejsza ma zastosowanie do umów ub_ez
pieczenia zą.wieranych z jednostkami gospodarki uspołecz-
nionej. obejmujących: . 

1) środki obrotowe. z ' wyjątkiem gotówki i innych war
tości pieniężnych (§ 9). 

2) mienie przyjęte od osób trzecich w celu ' wykonania 
usługi. . 

3) mienie przyjęte do komisowej sprzedaży" 

4) eksponaty na targach i wystawach. 

§ 5. 1. Składkę roczną oblicza się ód wartości mienia 
(wyrażone j w tysiącach złotych z dokładnością do jedne
go miejsca po przecinku) przypadającej na każdą oddziel
ną placówkę - według stawki taryfowej właściwej dla 
danej jednostki organizacyjnej w dniu zaw~rcia lub wzno-

_ wienia umowy ubezpieczenia . Składkę tę oblicza się ~e
dług wzoru : 

podstawa obliczenia stawka 10.000 
składki (w tys. zł) IX taryfowa X 1.000 + podstawa 

obliczenia składki 
(~ tys. zl) ., . 
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~. W razie gdy wartość mienia przypadająca na jedną 
placówkę jest wyższa od I%-mln zł. składkę ; należy obli-
czać. według następującejformdły .iloczynowej: ' . 

10 mln zł X stawka taryfowa X I.S - na kai:dą oddzielną 
placówkę . 

3. 'Za wartość ' mienia pr:z;ypadającą na każdą oddziel · 
na placówkę uważa się: 

l) w ubezpieczeniu środków obrotowych w jednej pla
c6wce(ubezpieczenie jednostkowe) . - maksymalną 

'- wartość środków obrotowych. ' przewidywaną w okre
sie ubezpiec~enia. 

2) w ubezpieczeniu łącznym wielu placówek (ubyzpie- , 
czenia solidarne) - przeciętną. przypadającą na jedną 
placówkę wartość mienia. wynikającą z podzielenia 
przewidywanej w okresie ube..zpieczeniamaksymalnej 
wartości środków obrotowych we wszystkich placów.
kach przez liczbę placewek; składkę łączną za ubez
pieczenie. środków obrotowych we -wszystklch placów
kach oblicza się mnożąc składkę za ubezpieczenie mie
nia w jednej placówce przez liczbę uoezpięczonych 
pll1cówek. z zastrzeżeniem ust. 2. ' . 

4.' Stawki taryfowe - ze względu n~ przynależnośt 

organizacyjrią ubezpieczającego - przedstawia poniższd 
tabela: 

1 Centralny Związek Spółdzi_eln i "Samo
pomoc Chłopska" 

2 "Społem" . Centralny Związek Spółdziel 
ni Spożywców 

3 
I . 4 

Centralny Związek Spółdzielczości Pracy 
Centrala Spółdzielni Ogrodniczych i 
Pszczelarskich / 

. 

S Związek ?półdzielnj Inwalidów 
6 . Centralny Związek Spółdzielni Mleczar

7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 

skich 
~ 

Robotnicza Spółdzielnia Wyda\\!:nicza 
.. Prasa-Książka-Ruch" 
Pozostałe spółdzielnie (nie wymienione 
\vyżej) "-
Ministerstwo Rynku Wewnętrznego 
Ministerstwo Przemysłu 
Ministe rstwo Gospodarki Pr~estr~ennej 
i Budownictwa 
Ministerstwa Rolnictwa. Leśnictwa i 

. Gospodarki Zywnościowej 
Pozostałe państwowe jednostki organi-
zacyjne 
Pozostałe 

tecznionej 
1-13) 

jednostki gospodarki 
(nie wymienione w 

uspo
poz. 

Stawka 
tary

fowa 
"';;%0 

1.2 

2.0 
0.2 

0.4 
0.7 

0.2 

3.7 

0.3 
2.1 
0,3 

0.3 

0.1 

0.3 

0.4 

§ 6. 1. W ubezpieczeniach -zawartych na sumy zmien
ne stosuje się składkę zaliczkową i ostateczną. 

2. Składkę zaliczkową pobiera się lJit pocat składki 
ostatecznej (ust. 3) na początku ok(esu ubezpieczenia; 
składkę zaliczkową .ustala się : • 

, I) w p1erwszym okresie ubezpieczenia po zawart:iu' umo
wy ~ w wysokości SOO/o składki tocznej. obl~czonej 
od podstawy obliczenia składki podanej we wniosku. 

/' 

Eaz .. 3Q9 

2) w drugim i następnych okresach ubezpieczenia - w 
wysokości 5flJ/o rocznej składki ostatecznej za okres . 
ubiegły. < 

3. Składkę ostateczną obł\cza się po 
ubezpieczenia od średniej arytmetycznej 

'- talnych zapasów . ubezpieczonego ·mienia 
zapasów podźielona przez 4) . 

Taryfa nr 2 

upływie okresu 
wartości kwar-' 
(suma wartości 

) 

§ 7. Taryfa niniejsza ma zastosow'!!1ie do umów ubez-:' 
. pieczenia zawartyc;h z jednostkami gospodarki uspołecz
nionej i nie uspołecznionej . -obejmujących wyposażenie 
(urządzenia) placówek handlowych. usługowych, rzemieśl- ' 
niczych i produkcyjnych. a także biur, zakładów żywie
nia zbiorowego, zakładów leczniczych. instytucji kuItu
ralno-rozrywkowyc'horaz obiektów kultU' religijnego i po
zostałych placówek- bez względu na ich charakter. 

§ 8. I. Składkę roczną Zd ubezpieczenie wyposażenia 
obliCza się od wartości . mienia lub · sumy Ubezpieczenia 
przypadającej na każdą oddzielną placówkę . według staw
ki taryfowej właściwe] ze względu na charakter placówki. 
według stawki taryfowej właściwej ze względu na cha
rakter działalności ubezpieczającego w dniu zawarcia lub 
wwowienia umowy ub'ezpieczenia; składkę tę oblicza sie 
mnożąc podsta'fę obliczenia składki lub sumę ubezpie 
częnia przez stawkę taryfową. 

2. Przez wartość mienia przypadającą na każdą pla· 
cówkę rozumie się: . 

I) w ubęzpieczeniu wyposażenia (urządzeń) w jednej pla
cówce (ubezpieczenie jedllOstkowe) - wartość urzą
dzeń. które mogą być przedmiotem zaboru wsk.utek 
jednego wypadku kradzieży z włamaniem (przewidy
wana strata maksymalna). 

2) w ubezpieczeniu łącznym wyposażenia (urządzeń) 
wielu placówek (ubezpieczenie solidarne) - prze
ciętną , przypadającą na jedną placówkę wartość wy
posażenia \ ustaloną wedłl)g zasady podanej w pkt l; 
składkę łączną za ubezpieczenie urządzefl We wszyst
kich placówkach oblicza się mnożąc składkę za ubez
pieczenie urządzeń W jednej -placówce przez liczbt) 
ubezpieczonych placówek. 

3. Stawki taryfowe w · zależności od charakteru dzia
. łulności ubezpieczającego oraz jego przynależności do jed

nostek gqspodarki uspołecznionej bądź nie uspołecznione·j 
przedstawia poniższa tabela : - . 

" 
Stawka taryfo-

.wa w %0 
- jed-

jed- nostki 
Placówki według rodzaju nostki gospo, Poz. 

działalności .' , gospo- darki 
darki nie 
\I~pO- lISpO-
lecz-

łecz-
ni onej nionej 

IS Placówki handlowe, usługow:e; . . 
rzemieślnicze, produkcyjne, ży- -

wienia zbiorowego. biura. labQ- ' 
ratoria S 12 

16 Instytucje 'k.ulturalne (z wyjąt· 
kiem dzieł sztuki} oraz sportó-
we. instytucje służby zdrowia , 4 8 



Moni-tor Polski Nr 34 

, Stawkil taryfo -
wa w %0 
, 

jed-
jed- nostki 

Placówki wed/lI~1 rodzaju nosIki gospo-Poz, 
działalności gospo-' darki 

darki nie 
uspo- uspo-
lecz- lecz-

ni onej nionej 

, 17 Obiekty kuitu religijnego ~ 
łącznie z obrazaf(li. -szatami i 
naczyniami liturgicznymi x 12 

18 Muzea. galerie. wystawy ~ 
łącznie z eksponatami (dzi,eła " 

mi ' sztuki) 9 20 

19 Phicówki wyspecjalizowane z 
prz,ewagą . wartościową takich 
u~ządzeń. jak komputery. tele-
faksy. kserokopiarki. anteny i 
urządzenia telewizji satelitar-
nej. sprzęt audio-video oraz 
fotograficzny 12 12 

- Taryfa nr 3 

§ 9, Tary/a niniejsza ma zastosowanie do umów 
uuezpieczenia zawartych z jednostkami gospodarki uspo
ł~cznionej i nie uspołecznionej .• obejIliujących : ' 

1) gotówJ<ę oraz krajowe i zagraniczne srodki pieniężne. 
czeki. 'weksle i inne dokumenty zastępujące w obro
cie " gotówkę. opiewające ,na walutę krajową. obie
gowe , znaczki pocztowe. znacżki skarbowe i . znaczki 
opłaty' paszportowej. 

2) platynę. złoto. srebro i wyroby z tych metali. ka
mienie szlachetne. , półszlachetne. , ' syntetyczne oraz 
perły, 

§ 10, I. Ubezpieczenie mienid, o którym mowa w § 9. 
obejmuje następujące ryzyka, -

I) kradzież z włamaniem, 
2) rabunek w lokalu. 
3) rabunek w czasie przenoszenia lub przeWożenia (trans

portu) mienia, 
2, Każde wymienione w liSt. ·1 ryzyko deklaruje 

się we wniosku o ubezpieczenie w .osobnej pozycji. z od 
rębną wartością lub sumą ubezpieczenia. przy czym przy 
ryzyku kradzieży ' ~ włamaniem (ust. I pkt I) we wniosku 
podaje się ponadto osobno wartości fub sumy ubezpie 
czenia dla mienia przechowywanego w poszczególnych 
kategoriach schoWków oraz dokładny opis s~howka . a przy 
ryzyku rahunku podczas transportu (ust 1 pkt 3) - osobno 

' wartości lub sumy ubezpieczenia dla transportów doko
nywariych w obrębie jednej miejscowości ' i osobno war
tości lub sumy ubezpieczenia dla transportów dokonywa 
nych na ',dowolnym terenie na obszarze Polski. 

3, Ubezpieczający może zadeklarować do l(bezpiecze
nia wszystkie trzy ryzyka wymienione w usL 1 bądź tylko 
niektóre z nich. przy czYm wartości lub sumy ubezpie 
czenia określonego 'mienia . dla ' poszczególnych ryzyk 
mogą by~ deklarowane w róznej wysokości. 

4. Postanowienia ust 2 i 3 nie dotyczą gotówki ubez
pieczanej' według obrotów miesięcznych (poz , 23 tabeli). 
przy którym to systEmlie zadekl'ćlrowana wartość (suma 

: l1bezpiecienia) obejmUje wszystkie ryzyka, 
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5, SklCldki 'roczne dld P()szczególnych ryżyJ< i poszcze
gólnych grup mi e niCl oblicza się od zadeklarowanych war
tości lub sum ubezpieczenia według stawek taryfowych 
podanych w poz, 20-23 tabeli. 

~ II , ' Stawki turyl owe w zależnoSci od zakresu ubez
pieczenia oraz przynależności ubezpiecząjącego do jedno
stek gospodarki uspołecznionej bądż nie uspołecznionej 

przedstawia poniższa tabela , 

Stawka taryfo
wa w «%Hl 

Poz. Zdkres ull€'zpiecze'ni a (ryzyk a ) 

20 Ubezpieczenie od kradzieży z 
włamaniem , Stawki turyfowe w 
zależności od rodzaju schowka 
wynoszą dl a mienia przecho
wywaneg o: 
I) w skarbcu 
2) w pokoju skurbC!owym w 

szafach pancernych 
3r w szafie pancernej 
4) w szafie stalowej przymo-

cowanej trw ale do podłoża 

lub ści .any 
5) w kasecie , stalowei, przy-

mocowanej trwa le do pod-
łoża lub ściany 

21 Ubezpieqenie od rabunku w 
lokalu 

22 Ubezpieczenie od rabunku w 
czasie przenoszeni u l'ub prze
wożenia (transportu) mieniiI : 
1) przy transportach dokony -

wanych w obrębie miejsco-

jed
nostki 
gospo
darki 
uspo
lecz-

nionej 

0.03 

0.10 
0.20 

0.90 

1.70 

0.60 

wości oznilczonej w umowie 1.40 
2) przy transportach dokony

wanych na dowolnym tere-

jed
nostki 
gospO'
darki 
nie 

IISpO

łecz

nionej 

x 

0.20 
0.40 

1.80 
, 

-
3.40 

1,20 

2.40 

nie ,na obszarze Polski 2.00 3.60 
---I~~~--~----~~-----I~-----I-----I 

23 Ubezpieczenie gqtówki syste-
mem 'obrotów miesięcznych : ' 
1) dla ogólnej sumy gotówki 

podejmowanej z banków w 
ciągu jednego miesiąca 0.25 

2) dla ogólnej sumy gotówki 
pochodzącej z innych bieżą-
cych wpływów gotówko-
wych (poza kwotami podej-
mowanymi z bankÓ'w). uzy-
skiwanych w ciągu jednego 
miesiąca : Z utargu towaro-
wego. z tytułu wykonywa-
nych usług. opiat i innych 0.10 

3) dla banków i spółdzielni 

oszczędnościowo - pożyczko 
wych - od ogólnej sumy 
obrotów gotówki. bez po-
działu na pozycje podane . 

. wyżej w pkt I i '2 0.05 

x 

x 

" 
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Taryfa nr 4 

§ 1'2. Taryfa nimeJsza ma zastosowaniE' do umów 
ubezpieczenia zawartych z jednostkami gospodarki nie 
uspołecznionej, obejmujących : 

I) środki obrotowe, z wyjątkiem gotówki ' i innych war 
tości pieniężnych (§ 9), 

2) mienie przyjęte oQ osób trzecich w cel\} wykonanIa 
usługi. 

3) mienie ' przyjęte do komisowej sprzedaży. 

§ 13. L Składkę roczną oblicza się od sumy ubezpie
czenia zadeklarowanej do ubezpieczenia wdanej placówce 
według stawki taryfowej właściwej dla głównego rodzaju 
ubezpieczonego mienia; składkę tę oblicza się mnożąc 

sumę ubezpieczenia przez stawkę taryfową · 

2. Stawki taryfowe w' zależności od rodzaju ubezpie 
czonego mienia przedstawia poniższa tabela' 

Poz. Rodzaj mienia (branża placówki) 

Stawka 
tary
fowa 
w%o 

24 , Paliwa oraz przetwory paliw 2 
25 Metale i wyroby metal.owe 2 
26 Narzędzia, maszyny i urządzenia 4 
27 Wyroby precyzyjne 10 
28 Srodki transportu - zespoły i części 

pojazdów ' 4 
29 Wyroby elektrotechniczne i elektronicz

ne , (sprzęt audio-video, komputerowy, 
fotograficzny, anteny i urządzenia te
lewizji satelitarnej, kserokopiarki. te-
lefaksy) 10 

30 Wyroby i artykuły chemiczne 4 

310 

Rodz?j mienia (branża placówki) 

31 Materiały budowlane 
32 Wyroby ze szkła i ceramiki szlachetnej 

' 33 Wyroby drzewne (m.in. meble) i pąpier- , 
nicze 

34 Wyroby włókienniCze 
35 Artykuły odzieżowe, obuwie 
36 Wyroby skórzane i kuśnierskie 
37 Artykuły spożywcze, produkty rolne, 

produkty hodowli oraz , gospodarki leś
nej i łowieckiej, kwiaty 

38 . Wyroby poligraficzne 
39 Instrumenty muzyczne, zapis wizji i 

dżwięku (kasety, płyty, taśmy) 
40 Reprodukcje " fotograficzne. artykuły 

fotooptycząe 
41 Zabawki i gry towarzyskie, artykuły 

sportowe i turystyczne" przybory ło-

wieckie i wędkarskie . 
42 Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i I 

protetyczne, pomoce naukowe i szkolne 
43 Galanteria - sztuczna biżuteria, pa

miątki i upominki. wyroby rzemiosła 
ludowego i artystycznego 

44 Wyroby metalowe , powszechnego użyt , 
ku (m.in. platerowane), sprzęt gospo
darstwa . domowego 

45 Księgozbiory, mapy, 
46 Dzieła sztuki i wyroby artystycme w 

muzeach, galeriach, antykwariatach, ko
misach i na wystawach, zbiory filateli" 
styczne, kolekcje ~ również w miesz
kaniach 
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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 5 grudnia 1988 r. 

. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfach składek za ubezpieczenia umowne ludności. 

I. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnie! 
20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i oso · 
bowych (Dz. U. Nr , 45, poz. 242) ogłasza się: 

1) zmianę w taryfie składek za ,ubezpieczenie domów 
letniskowych oraz mienia rUG:homego, stanowiącej za, 

\ , łącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa Państwowego 

\ 
Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 listopada 1985 r. w 

, sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia 
domów letniskowych oraz mienia ruchomego i taryfy 
składek za te ubezpieczenia (Monitor Polski Nr 38, 
poz. 257), 

2) zmianę wt<lryfie składek za ubezpieczenie bagażu 
podróżnego, s~anowiące j załącznik nr 2 do obwieszcze
nia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnió 
20 Iistopłłda 1985 [;" w sprawie ogłosz,enia ogólnych 

\ ' 

warunków ubezpieczenia bagażu podróżnego i taryfy 
składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 38, 
poz. 258 i z 1988 L Nr 19, poz. 173), 

3) zmidIlę w taryfie składek za ubezpieczenie szyb 
i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia , stano
wiącej załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa Pań
stwowego Zakładu Ubezpieczeń z ' dnia 30 listopada 
1985, r. ' w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków 
ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych 
od stłuczenia i taryfy składek za to ubezpieczenie 
(Monitor Polski Nr 45, poz. 290). 

4) zmianę w taryfie składęk za ubezpieczenie statkpw 
powietrznych, oraz statków żeglugi śródlądowej od 
uszkodzeń, stanowiącej załą(;znik nr 3 do obwieszcze
nia Prezesa Państwowego, Zakładu Ubezpieczeń z dnia· 


