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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 . . 
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§6. W celu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpie

czający składa do PZU: 

l) wniosek - na formularzu' PZU, 

2) imienny wyka~ rolników wraz z deklD'racjami zg?dy. 

§ 7. I. Umowę ubezpieczenia uważa się Z:'l zawartą 

po wystawieniu przez PZU crokumentu ubezpieczenia (po-
lisy) i prz1'!k:azariiu ~o ube,zpieczającemu, . 

2. DeklaracJe zgody. złożone przez rolników w cztlsie 
trwania umowy ubezpieczenia, przesyłane są ,do PZU 
wlaz z wykazem imi.ennym do końca mie,siąca kalenda· 
rz·owego. w którym zostały podpisane. 

3. PZU ustala początekodpowiedzialnośCJ PZU ' y-;/ de
klaracjach zgody i zwraca je ' ubezpieczającemu, jako do
wody przystąpienia rolników do ubezpieczenia . 

Sullla ubezpieczenia składka. ~ysokoŚć . świadczeń 

§ 8. J. Sumę ubezpieczenia wskazuje" ubezpieczony 
w deklaracji zgody. Suma ta nje może być niższa · od 
100.000 zł i wyższa od 400,000 zł i powinna' stanowić wie-
lokrotność 10.000 zł. . 

2. Ubezpieczony ..... moie w , każdym czasie podwyższyć 
sumę ubezpieczenia, z tym że do kwoty podwyżki . sumy 
obowiązuje 6:miesięczna karencja . . 

§ 9. I. Skiadka mie~ięcżna za każdy 1,000 zł sumy 
ubezpieczenia wynoęi 4.50 zł. 

2. 'Obowiązek lopłacania składek rozpoczyna się od 
miesiąca. w którym... rozpoczęła się odpowiedzialność PZU, 
i kończy z upływem miesiąca, w ' którym ubezpieczo~y 

zmarł. 

. 3. Składka (lll!<asowana" jest półrocznie przez sołtysa 

lub ,pośrednika ubezpieczeniowego i przekazywana na 
'konto PZU. Jednocześnie przesyłane jest do PZU odpo

wiednie rozliczenie . 

4. Inkaso sk!adek może być ustalone z PZU w inl!y 
sposób. 

5, Datą opłacenia składki jest data przekazania jej 
na konto PZU. 

6. Ubezpiecżający prowadzi imienną ewidencję osób. 
które d9ko,naiy w półroczu opłaty składek , 

-- § 10. I. W razie zgonu ubezpieczonego. świadczeme 
równe jest sumie ubezpieczenia; . 

'2. W ' razie zgonu: 

I) ma}źonk:'l - ,świadczenie wynosi 80% sumy ubezpie· 
czenia . . 

2) dziecka. rodziców i teściów 
4o% sumy ubezpieczenia. 

świad.czenie wynosi 
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Odpowiedzialność: PZU 

\ 
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§ II. Odpowiedzialność PZU w ubezpieczeniu 'rozp'ó-
czyna sJę od dnia następnego: ' " 

"I) po podpisaniu ' przez rolnika deklaraCji zgody, jednak
że nie wcześnięj niż od daty początk'u umo wy ubez
pieczenia i nie wcześniej też niż od ,dat y wpisu do 
rejestru podatników podatku rolnego - 'pod- warun
kiem jednak. że składki zostaną opiacone najpóżniej 

do końca szóstego miesiąca kalendarzowego. licząc od 
następnego miesiąca po miesiącu. Vi którym powstał 

obowiązek ich oplaćania, 

' 2) po opłaceniu składki : 

aj jeżeli do. tej daty rolnik nie 'podpisał deklaracji 
zgody. 

b) w razie wznowienia ub€zpieczeni'a - l zastoso
waniem karencji. 

§ 12. I. W okresie kareiłcji. wynoszącym 6 miesię
cy, odpowiedzialność PZU ograniczona jest tylko do 
świadczenia związanego ze zgonem będącym następstwem 
niesżczęśftwego wypadku. 

. 2. Okres karenćji ma zastosowanie. wobec ubezple-
czonego,- który: 

l) będąc podatnikiem podatky ' f()lnego w d~iu zawarcia 
umowy ubezpięczenia przystąpił do ubezpieczenia po 
upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia , tej umowy. 

2) przystąpił do ubezpieczenia rp ' upiywie 6 miesięcy 

od dni.a wpisania go do rejestru podatnikóW podatku 
rolnego. } . 

~~) wznowił opłacanie skladek po wygaśnięciu odpowie-_ 
dzialności PZU. 

\ 
4) . podwyższył sumę . ubezpieczenia. z 

ma zastosowanie t~lko .do kwoty, 
szona _ została suma llbezpiecz~nia; 

tym że karencja 
o ktorą podwyż-

§13._ Odpowiedzialność PZU wygasa: 

l) ż upływem 6 miesięcy od końca miesiąca kalenda
r.zowego, za który opłacona, ;została ostatnia składka. 

2) 'Vi ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym -
z upływem 3 miesięcy od końca miesiąca kalendarzo
wego. za ktory opłacona została ostatnia składka. 

. . ,. 
3) z upływem 30 dni od 9nia zgonu' ubezpieczonego. je· 

. żeli nie ma małżonka uprawnionego do indywidualne
go kontynuowania ubezpieczenia po nim lub spadko
biercy. Jctory będzie po zmarłym podatnikiem podatku 

' rolnego. - , 

4) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia - z 
uplywem miesiąca kalend~rzow'ego. Ul który została 
opłacona ostatnia składka. najp9żniej z dniem rozwią
zania umowy ubezpieczenia. ' 

§ 14 , PZU nie ' ponosi odpowiedzialności ' w razie' 
zgonu ubezpieczonego lub współubezpieczonego wskutek 
działań wojennych albo w wyniku . popełnienia lub usiło· 
wania popełnienia przez nich zbrodni. 

Indywidualna konI ynuac ja Ul>ezpleczenła 

§ 1'0. 1. Indywidualnie ubezpieczenie ' może ' kont y-

S . nuować: 3'. wiadczenie nie przy!!ługuje osobie, która ' umyśl-
nym czynem karalnym spowodówałażgon ubezpieczonego .' l} .ubezpieczony, . ktÓry przestał hyć podatnikiem podat
lub wsp6łubęzpieczonego. / . ku ' rolnego z powod!1przejścia na emeryturę lub ren

I 
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tę. jeżeli bezpośrednio przedtem opłacał składki nie
przerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, 

2) milłżonek po zmarłym ubezpieczonym. który nie bę
dzie po nim podatnikiem podatku rolnego. jeżeli bez
pośredriio przed zgonem. ubezpieczony oplacał składki 
nieprzerwanie przęz co najmniej 12, miesięcy lub kon
tynuował ubeźpieczenie indywidualnie. 

, 
2. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia może od

bywać się: -

l) ,na warunkach. jakie mial ubezpieczony w ostatnim 
miesią,cu przed , przejściem na emeryturę łub rentę, 

. -
2) po podwyższeniu. na wniosek zainteresowanego. 

sumy ubezpieczenia do średniej sumy ubezpieczenia 
w. danym województwie. 

§ 16. Osoba. _która może indywidualnie kontynuować 
ubezpieczenie : 

l) s.kłada w PZU wniosek na formularzu ~ZU. 

2) otrzymuje z PZU dokument ubezpieczenia (polisę). 

§ 17. Wniosek o indywidualne kontynuowanie' ubez
pieczenia powinien być złożony przed upływem 6 mie
sięcy od końca miesiąca kalendarzowego. za który opła
cona została ostatnia składka. a w ' przypadku wdowY 
(wd9wca) po zmarłym ubezpieczonym. który już konty
nuował ubezpfeczenie indywidualnie - przed upływem 
3 miesięcy od' końca miesiąca. za który opłacona _ została 

. ostatnia składka. - Złożenie wniosku ' po tym czasie. nie 
później niż w ciągu dalszych 12 miesięcy. powoduje wzno
wienie .ubezpieczenia z 6-miesięczną ~arencją. Po upły-

, " 
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wie powyższego okresu wnióskOdawc4- traci prawo do in
. dywidual~ego kontynuowania ubezpieczenia. 

Wypłata łwladcze6 

§ 18. l. PZU wypłaca świadczenia niezwłocznie. naj
później je~nak w ciągu 1 dni od dnia otrzymania doku
mentów. uzasadniających wypłatę. 

2. Ze świadczenia przypadającego do wypłaty, n. 
wniosek osoby, która pokryła koszty po~rzebu ubezpie

(c7.onego. mogą być wypłacone w całości lub w części 

u.dowodnione koszty pogrzebu. nie pokryte z ubezpiecze-( 
nia społecznego. 

§ 19. Uprawniony do świadczenia powHlien złożye 
w PZU: 

l) zgłoszenie ·zgonu na formularzu PZU. r , . 
2) deklarację' zgody. a przy indywidualnym kontynuowa .. 

niu ubezpieczenia polisę z dowodami . opłaty składek. 

J) akt zgonu. 

4) dowód osobisty / w celu stwierdzenia tożsamości. po
. krewieństwa - lub powinowactwa. a w razie potrzeb~ 

inne dokumenty lub .oświadczeni1! na formularzu PZU. 

. Postanowieule końcowe 

" " 

. § 20. W przypadkach uzasadnion~ szczególnymi 
okolicznościami mogą' być, w porozumieniu z ubezpieczl,~ 
jąCymi stosowane w umowie ubezpieczeJlia wa-runki 'indy-
widualne. . 
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- OBWIESZCZENIE PREZESA ' PAIiISTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECzES· 

z dnia 5 grudnia 1988 r. 

w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia kredytu oraz taryfy składek za to u~ezpl~'C~enie. 

l. Na podstawie art. 12 _ ust. 3 ustawy z' dnia 
20 ~rześnia 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i oso· 
bowych (Dz. U. Nr 45, poz. -242) ogłasza się: 

I) ogólne warunki ubezpieczenia kredytu. stanowiące za 
. łącznik nr I do niniejszego obwieszczenia. 

i 

2) taryfę składek za ubezpieczenie kredytu. stanowiącą 

załącznik -m; 2 doni~iejszego obwieszczenia. 

zatwierdzone uchwałami ' nr 131 i 132 Rady Ubezpiecze-
niowej. 

2. Ogólne warunki ubezpieczeń i taryfa składek wy
mieniona w ust. 1 wchodzą w ży:cie ' z dniem ogło~zenia. 

Preze~ Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

Załącznik nr l do ' obwiesz~zenia Preze3a 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z 

_ z dnia 5 grudnia 1988 r. (poz. 313) . 

/ OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTU 

I 
I Pośtanowlenla ogólne 

§ l. Na podstawie niniejszrah warunków. Państwowy 
Zakład Ubezpieczeń (PZU) udziela ochrony ubezpieczenio
wej w zakresie spłaty kredytu. 

ł 2. 1. UJIlowy ubezpieczenia ~redytu mogił być za
wier~ne z 06Óbami fizycżnymi Jub kredytodawca'm~. / 

2. Ubezpieczonym jest kredytobiorca wYmi.eniony w 
umowi~ kredytowej (w skrypcie dłuinym). 

§ 3. l!mów ubezpieczenia nie zawiera się. jeżeli ire-
dytobio~ca: . 

1) w końćowej dacie spłaty kredytu przekroczy 15 rok 
życia; 

2) w dniu przyznania krędytu j~st inwałią4 Igruj>Y. 


