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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 
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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 

Sta)Vka 
tary-
fowa 
w %0 

4 
4 

4 
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10 ' 
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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· 
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20 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych 
warunków ubezpieczenia statków powietrznych ocl 
uszkodzeń (aerocasco). ogólnych warunków ubezpie
czenia statków powietrznycn od ' uszJ(odzeń (casco) 
i ' taryfy składek za te ubezpieczenia (Monitor Polski 
Nr 41. poz. 268). 

5) zmianę w taryfie składek. za ubezpieczenie mienia w 
transporcie (cargo). stanowiącej załącznik nr 2 'do 
obwieszczenia Prezesa Państwowego,. Zakładu Ubez- _ 
pieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogło
szenia ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w 

transporcie krajowym (cargo) i ta ryfy składek ' za to 
ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 44. poz. 287). 

2. Zmiany wymienione w ust. stanowią załąc zn i k 

Cio niniejszego obwieszczenia . 

3. Zmiany wymienione w ust. 1 zostały zatWierdzone 
uchwałą nr 125 Rady Ubezpieczeniowe-j z dnia 16 lis to
pada 1988 r. 

4. .Zmiany wymienione w ust. 1 wchodzą w zycie 
z dni'em 1 stycznia 1989 r. 

Prezes· Państwowego Zakładu Ubezpieczeń : A AdamskI 

Załącznik do obWieszczenia Prezesa 
Panslwowego Zakładu Ubezpieczen 
l dnia 5 grudnia 1988 r. (poz. 3101 

ZMIANY W TARYFACH SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA UMOWNE LUDNOSCI 

W taryfach składek za ubezpieczenia umowne lud 
ności wprowadza się następujące zmiany: 

I) w taryfie składek za ' ubezpieczenie domów letnisko
wych oraz mienia ruchomego dodaje się § 4 w 
brzmieniu: 

.. '§ 4, Dla umów ubezpieczenia zawieranych z osoba
mi fizycznymi w sposob odmienny od przyję 
tego w ogólnych warunkach odrębne stawki ta
ryfowe ustala Państwowy Zakład . Ubezpie
czeń .... 

2) w taryfie składek za ubezpieczenie bagażu podróżne 
go dodaje się § 5 w b.rzmieniu : 

.. § 5. Dla umów ubezpieczenia zawieranych z osoba 
mi fizycznymi w sposób odmienny od przyję

tego w ogólnych warunkach oQrębne stawki 
taryfowe . ustała Państwowy Zakład Ubezpie-
czeń . " , 

3) w taryfie składek 'Za ubezpieczenie szyb i innych 

przedmiotów szklanych od stłuczenia dodaje się § 4 
w brzmieniu: 

.. § -1 . Dla U1il.ów ubezpieczenia zawieranych w sposób 
odmienny 'od przyjętego w ogólnych warunkach 
odrębne stawki taryfowe ustala Państwowy Za
kład Ubezpieczeń .... 

4) w taryfie składek za ubezpieczenie statkÓW powietrz
nych oraz statków żeglugi śródlądowej od uszkodzen 
dodaje się § 4 w brzmieniu : 

.. § 4. Dla umów ubezpieczenia zawieranych w sposób ' 
odmienny od przyjętego w ogółnych warun
kach odrębne stawki taryfowe ustala Państwo-
wy Zakłac1 Ubezpieczeń." . . 

5) . w taryfie składek za ubezpieczenie mienia w transpor
cie krajowym (cargo) w § 3 dodaje się ust. 3 w 
brzmieniu: I 

.. 3. Dla umów ubezpieczenia zawieranych w sposób 
odmienny od przyjętego w ogólnych warunkach 
odrębne stawki taryfowe ustala Państwowy Za
~ład Ubezpieczeń." 
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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 5 grudnia 1988 r. 

\\ sprawie ogłoszenia zmia,n wogólnycb warunkach . grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie. 

I. Na . podstawie art. 12 ust. 3 ' ustawy z . dnia 
20 wrzesfila1984 t. o ubezpieczeniach majątkowych 

i osobowych (Dz. U. ' Nr 45. poz. 242) ogłas~ się zmiany · 
w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzin-

·nego na życie. stanowiących załącznik do obwieszczenia 
Prezesd Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listo

.· .. pada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków' 
grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie ' (Monitor 
Polski Nr 44. poz .. 288. z · 1986, r. NT/ , Ił:ł •. \poz. 'la4," i'Nr'·33. 

poz. 249 oraz L 1988. r. Nr 19. poz. 175). zatwierdzone 
uchwałą nr 129 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 16 listo
p~da , 1988 t. 

2. Zmiany wymienione w ust. I stanowią za łącznik. 
do niniejszego obwieszczenia. 

3. Zmiany wymienione w ust. I wchodzą w życi e 

z dniem ogłoszenia. 

'Prezes ' 'Państwowego Zakładu Ubezpieczet'io A. Adams /o 


