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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." 

311 

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 
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Załąqpik do' obwleszn:enla Prezesa 
Państwowego Zakładu . Ubezpi.eczeń 
7 dnia 5 grudnia 1988 r. (poz. 3rt, 

ZMIANY W OGOLNYCH WARUNKACH ,GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA RODZINNEGO NA ZYCIE . 

W ogólnych warunkach grupowego ubeżpjeczenia ro 
.. dzinnego na życie wprowadza się następujące zmiany : 

l} w § 28 w ust. I pkt 4 otrzymuje brzmienie : 
-

,,4) pozostałemu przy życiu małżonkowi po zmarłym 
ubezpieczonym, który opłacał składki co najmniej 
za okres 12 miesięcy. pod waruńkiem że w dniu 
zgonu' ubezpieczonego wdowa przekroczyła 5() lat 
życia , a wdowiec . 55 lat życia . lub bez względu 
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na wiek. jeżeli są inwalidami I lub II grupy 
i zrezygnują z własnego ubezpieczenia rodzinnego 

~ ila życje. jeżeli takie posiadają; ubezpieczenie 
wygasa . z końcem miesiąca kalendarzowego. w 
którym małżonek ubezpieczonego . zawarł ponow
nie związek małżeński," 

2) w § 28 skreśla się ust. 5. a dotychczasowy ust. 6 
otrzymuje oznaczenie ust. 5. 

OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 5 grudnia 1988 r. 

w sprólwle ogłoszenia og61nycb warunk6w zbiorowego ubezpłeczenlarodzinnego na życie rolnik6w. 

I. Na podstawie art. ! 2 ust. 3 . ustawy z dni,1 
20 wrzesma 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych . 
i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się ogólne 
warunki zbiorowego ubezpieczenia rodzinnego na życie 
rolników. stanowiące z;'llącznik do niniejszego obwieszcze-

nia. zatwierdzone uchwałą nr 130 Rady Ubezpieczeniowej 
z dnia 16 listopada 1988 r. 

2. Ogólne warunki ubezpieczenia. wymienione w~ 
ust. I, wcbodzą -w życi~ z dniem ogłoszenia. 

Pr"ezes ?ańsJwowego Zaklad:u Ubezpieczeń: A . Adamski 

Załącznik. do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 5 grudnia \988 f. (poz. 3121 

OGOLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA RODZINNEGO NA ZYCIE ROLNIKOW 

Postanowienia ogólne 

§ 1. . Na podstawie niniejszych ogólnych warunków 
Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) udziela ochrony 
ubezpieczeniowej rolnikom indywidualnym i członko~ 
ich rodzin w zakresie ubezpieczenia na życie. Z ubezpie
czenia tego wypłacane są świadczenia .w razie zgonu 
ubezpieczonego lub współubezpieczonego członka rodziny . 

. § 2. Ubezpieczonym może być osoba. która jest po
datnikiem podatku rolnego. 

§ 3. Współ~bezpieczonymi członkami rodziny · ubez 
pieczonego są : -

I) małżonek. 

2) dźieci własne lub przysposobione. pasierbowie - je
żeii nie żyje ojciec lub matka. a także nO~{)fodki 
martwo urodzone. zarejestrowane w urzędzie stanu 
cywilnego. . ./. 

\ 

3) rodzice ube~pieczonego i jego małżonka; za rodziców 
uważa się również ojczyma i machochę. jeżeli nie żyjp 
ojciec lub matka. ' a także rodziców przysposabia
jących 

§ 4. I. Uprawnionym do otrzymania świadczenia w 
razie zgonu ubezpieczonego jest osoba wskazana imiennie 

przez ubezpieczonego (\v dekłaracji zgody). Jeżeli ubezpie
czony nie wskazał uprawnionego albo gdy wskazany 
uprawniony nie żyje lub utracH prawo do swiadczenia. · 
uprawnionymi do świadczenias'tają się ustawowi spadko· 
biercy ubezpieczonego. 

2. Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić 
uprawnionego . 

3. W razie zgonu wspó/ubezpieczon€go czlónka ro 
dziny. uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ubez
pieczony. a gdy on nie żyje - jego ustawowi spadko
biercy. 

Zólwarcie umowy ubezpieczenia. 

§ 5. \. Umowę ubezpieczenia na życie na rzecz rol
ników indywidualnych zawierają z PZU sołectwa repre
z<::ntowane przez sołtysów lub pośredników ubezpiecze
niowych. 

2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta, jezeli co 
n'ijmniej 5fYł/. rolników z terenu sołectwa uprawnionych 
do ubezpieczenia podpisze deklaracje zgody na przystą- · 
pienię do ubezpieczenia . . 


