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§ 7 1 Okres · ubezpiecze!1ia trwa jeden rok. chyba że 
umowę ubezpieczenia zawarto -Qa okres 'krótszy. '-..... - ~ 

2. umowę ubezpieczenia zawartą na okres jednego 
roku przedłuża się na rok · następny. jeżeli żadna ze stron 
me wypowiedziała umowy na dwa miesiące przed upłV

wem terminu ubezpie<;zenia. · 

- /§ 8. 'l . Składka: za ubezpieczenie odpowiedzialnoścI . 
cywilnej produoenta za ' wady produktu stanowi O.~Wo 
sumy ubezpieczeriia. 

, 2, PZU może ustalić w porozumieniu z ubezpiecza 
' $ą· cym składkę zryczpłtowa.ną, 

" . , 
'. 3 : Wysokość składki może być w uzasadnionyoh 
przypadkach korygowana .'" okresie .ubezpieczenia ·w z~- , 
leżnoŚCi od finansowych wyników przebiegu ubezpie
czeni·a, 

, 
ObowiąZki 'ubezpieczającego w razie .powstania szkody 

, 
'§ 9. I t. W razie zajścia zdarzenia. którę może spo-

. wodować roszczenie Ze strohy poszkodowanego. ubezpie
czający obowiązany jest w miarę możliwości zapobiec 
zwiększaniu się szkody oraz pOdać wszelkie znane mu 
informacje .i ' dowody dotyczące szkody i jej rozmiar~ 

I 
2. Ul}ezpieczający obowiązany jest bezzwłocznie Zlh 

wiiidomić PZU o szkodzie i o wystąpieniu ppszkodowa. 
nego z ~oszczeniami na dro{/ę sądową' lub arbitrażową . 

3. Na żądan ie PZU ubezpiecżający jest obowiązany . 
udzielić ,pełnomocnictwa procesowego wskazanej przez 
PZU ·osobie. . ! 

" 

_. 4. Uznanie roszczenia lub zawarcie ugody. które' zo· 
byw !ązywałoby PZU do "Vyplaty odszkodowania. wymagil 
UP! zedniej pisemne j zgody PZU. 

5. Jeżeli ubezpieczający z własnej winy nie dopełnił . 
któregokolwiek obowiązku ekreślonego Vi ust. 1-4. ~ 
miało to · wpływ ńa odpowiedziah~ość PZU, . ustalenie 
okoliczności szkody lub jej rozmiarów. PZU może od
mówić ~ypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. 

Ustalenie wypłataodszkodowania 

. 
§ 10. I. PZU wypłaca odszkodowanie w terminie 

30 'lIni od dnia otrzYmania' zawiadomienia o szkodzie. 

2. Jeśli w terminie określonym w ust. 1 wYjasDlenie 
okoliczności koniecznych do ustalenia odpoWiedzialnOŚCI 
PZU albo wysoko~cf odszkodowania okazało się nie.możli
we. odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni . od . 
wyjaśnieąia tych . oKoliczności. Jednakże bezspórnączęść 
(Idszkodowania PZU wypłaca w tęrminie określonym w 
ust . . I. 

3. Jeżeli odszkodowanie liie przysługuje. PZU infor 
muje o tym osobę zgłi1szającą roszcżenie i ubezpieczają
cego w t~rminie określonym w ust. I. wskazując na ' oko
licznqści i podsta'wę prawną. uzasadniające odmowę wy~ ' 

· płaty odszkodowania. wraz z . pouczeniem <> środkach c;>d-
· wolawczych. ' 

, . 

Przejście ' roszczeń na PZU 

( . , 
§ I \ . Jeżeli w związku ze szkodą. za którą PZU 

wypłacił ods~kodo,wanie. , przysługuje ubezpieczając~mu 
~oszczenie o odszkodowanie do osoby. trzeciej odpowie
dzialnej za szkodę. roszczenie' to z dniem ~apłaty odszko
doWania przechodzi na PZU do . wysokości zapłaconego 

, odszkodowania.·' Jeżeli PZU' pokrył tylko część szkody. 
ubezpieczającemu · przysługuje co do pozostałej części 
pierws'leństwo zaspokojenia _ przed ro~zczeniemPZU. 

315' 
.} 

, ' I 
OBW!ESZCZENIE PREZESA PAŃSnvOWEGO ZAKł.AltU UBEZPIECZEŃ 

z dnia S ·gtudnia 1~88 r. 

, w sprawie ogłoszenia zmian w · ogółny~b warunkacb ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych : wypadków oraz w . 
zbiorze taryf 'składe.k za to ubeżpieczenie. 

I ' 
\ ... ' 

I. Na podsta wie art. 1·2 ust. 3 ustawy ', z dnia 
20 września 1984 r. o ubezpieczeni3ch majątkowych i oso· 
howych (Dz.U. Nr '45. poz. 24~) og'łasza się : . 

I ) zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia na , 
stępstw nieszczęśliwych wypadków. stanow:iących za
,łącznik nr I do obwieszczenia Prezesa Państwowego 
Zakładu' Ubezpi eczeń z dnia 20 (listopada .198S r. w 
sp~dwie . ogłoszenia ' ogólnych 'warunk~w ubelpleczeniil 
następstw nieszczęśliwych wypadków i taryf składek: 
za to ubezpieczenie (Monilor Polski' Nr 42. poz. 2~9. 
z 1986 r. Nr 33 . . poz. 24H. z 1987 r. Nr 37. poz. 317 
i z -1988 r. l')r' 19., poz: 174). 

następstw . ńieszczęśliwych wypadków. stanowiącyni 
z~łąc~nik . nr 2 do powołanego w pkt I 6bwieszczenia 
Prezesa Państwowego Zakłiil~u Ubezpieczen, 

żatwierdzone uchwa'lami nr 140' j \41 Rady Ubezpfecz(mio. 
we j z d,nia . 1.6 Iistopa~a 1988 r. 

2. Zmiany wymienione w ust. I stanowią załączniki 
nr l i 2 do niniei.s,zego oJjwieszczenia. 

_ 3. Zmiany wymienione w ust. 
· z dniem ogłoszenia . ' 

wchodzą w życie 

. , 
2) zmiany w zhiorze taryf składek za ubezpieczenie /" Pr~zes Państwowego Zakładu ttbezpieczeń: A. AdainsJd 
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Załącznik nr I do obwieszczenia 
Prezesa PaJistWowego Zakładu Ubez
pieczeń z dnia 5 "grudnia 1988 r. 
(poz. 315) 

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW 

W ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nie
szczęśliwych wypadków wprowadza się następujące 

zmiany: 

l) § 4 otrzymuje brzmienie: 

" ,,§ 4. Umów ubezpieczenia nie zawiera się z obywa
telami państw obcych.", 

2) dotychczasową treść § 8 oznacza się jako ust. l oraz 
dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Wyłączenie odpowiedzialności PZU z powodu za
wałów i wylewów nie ma zastosowania do ube~
pieczenia grupowego w zakładach pracy, ubezpie
czeń zbiorowych w gospodarce uspołecznionej, 
młodzieży szkolnej oraz wczasów i wycieczek.", 

3) w § 13 w ust. 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmieni~: 

"Jednakże za wypadki powstałe' do dnia następnego 
po dniu opłacenia składki. w razie podwyższenia sum 
ubezpieczenia, PZU ponosi odpowiedzialność na wa~ 
runkach umowy dotychczasowej.", 

4) w § 19 w ust. 2 nn końcu dodaje siG z<-!anie w 
brzmieniu: 

"Dzienny zasiłek przysługuje za czas pełnej niezdol
ności do pracy, nie dłużej jednak niż przez " okres 
12 miesięcy od dnia wypadku.", 

Ęi) "w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Jeżeli wniosek o ubezpieczenie został zlożony w 

terminie do końca danego roku kalendarzowego, 
odpowiedzialność PZU w stosunku do osób, które 
w " tym okresie opłaciły składkę, rozpoczyna się 
od pierwszego dnia roku szkolnego.::, " 

6) w § -29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"L Umowy ubezpieczenia zawiera się bezterminowo, 
Roczny okres odpowiedzialności PZU obejmuje 
rok szkolny z włączeniem okresów wakacyjnych.", 

7-) ,§ 32 otrzymuje brzmienie : 

. ,,§ 32. 1. Ubezpie~zenie może być zawarte według' 
uzgodnionego układu suni ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczeniem objęte są również': koszty 
leczenia następstw nieszczęśliwego wypad
ku do wysokości lOG/o suiny ubezpieczenia 
umówionej na wypapek śmierci. przy czym 
mają zastosowanie przepisy § 18.", 

8) dotychczasową treść § 35 oznacza się jako ust. li do
daje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. "" Pracownik należący do grupowego ubezpieczenia 
przez okres nie krót$zy,niż 12 miesięcy, w razie 
przejścia na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe 
(I i II grupa inwalidów) może kontynuować -ubez
pieczenie indywidualne, chyba że zrezygnował z 
kontynuowania ubezpieczenia." 

I 
Załącznik nr 2 " do obwieszczenia 
Prezesa Państwowego Zakładu Ubez-' 
pieczeń z dnia 5 grudnia 1988 r. 
(poz. 315) 

ZMIANY W ZBIORZE TARYF ZA UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘ$LIWYCH' WYPADKÓW 

W zbiorze taryf za ubezpieczenie następstw nieszczę- ' 
śliwych wypadków wprow;adzil się następujące zmiany: 

l) w § 2: 

aj w ust. 1 w pkt 2 wyrazy ,,10,000 zł" zastępuje się 

wyrazami .. 50.000 zł", ~/ 

b) w ust . 2' po wyrazach "do ubezpieczenia" dodaje 
się wyraz "jednostkowego", 

2) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. W ubezpieczeniu :uczestnik6w wczasów lub wy
cieCzek wprowadza się jednorazowe świadczenie 
z tytułu całkowitej lub częściowej niemożności 

. wykorzystania wczasów lup wycieczki. spowodo
wanej nieszczęśliwyin wypadkiem, w wysokości 
1oof. sumy ubezpieczenia na wypadek śmierej,", 

3) § 6 Qtrzymuje brzmie'itle : 

,,§ 6: I. Ta;ryfa ma zastosowanie do umów zbioro
wego ubeżpieczenia dzilb,: młoą~iezy i per
sonelu w przedszkolach, szkołach i zak'ładach 
opiekUllczych. Skła(Jka ubezpieczeniowa wy-

';'i' 

nosi 1,75 zł za każdy 1.000 zi sumy ubezpie
czeniana wypadek lOo% trwałego inwa
lidztwa. 

2. W razie śmierci wskutek nieszczęśliwego 

wypadku, świadczenie wynosi 5OG/o sumy 
ubezpieczenia. 

" 3. Ponadto dla dzieci i młodzieży przysługują 
, następujące świadczenia, 

1) zwrot kosztów leczenia - w wysokości 
S{)/o sumy ubezpieczenia, 

2) zwrot kosztów protez, specjalnych środ

ków ochronnych i pomocniczych - w 
wysokości 100!o sumy ubezpieczenia, 

3) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowe
go inwalidów - w wysokości IO~/o sumy 
ubezpieczenia, 

4) _ świadczenie ryczałtowe za niezdolność 
do nauki za okres: 
a) powyżej 1 do 2 mlesięcy - w wys.o

kości 1.5°10 sumy ubezpiec,żenia, 
b) powyżej- 2 miesięcy - w Wysokości 

'}!I/o sumy ubezpieczenia. " 
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4. Składka za ubezpieczenie uczestników kO
lonii, wczasów i obozów (łącznie z perso
nelem) za 1 turnus trwający do 3 miesięcy 
wynosi 0,25 zł za każdy 1.000 zł sumy ubez
pieczenia na wypadek 1000/0 trwałego inwa
lidztwa. 

5. W zależności od efektywności ubezpieczenia 
możliwe jest st,osowanie obniżki do 300J0 
stawki taryfowej .", 

4) § 1 otrzymuje brzmienie : 

,,§ 7. 1. Taryfa ma zastosowanie do Umów grupowe
go ubezpieczenia pracowników w zakładach 
pracy. 

2. Składka za okres roczny ubezpieczenia od 
każd~go 1.000 zł sumy ubezpieczenia , na wy
padek 100% trwałego inwalidztwa wynosi : 
1) w klasach niebezpiecze,ństwa (określo

nych w- załączniku , do niniejszej taryfy) : 

Poz. 315 

Składki są płatne ' w ratach miesięcznych ' 
z góry, przez cały czas trwania ubezpie-
czenia. " 

5. Przy ustalaniu składki stosuje się uproszczo
ny system taryfowania, polegający na po-, 
dziale ubezpieczonych pracowników zalda
dów pracy na następujące grupy podsta
wowe: 

1) administracyjną - ze składką według 
1 , klasy niebezpieczeństwa, , 

2) transportową - ze składką według 4 kla
sy niebezpieczeństwa ; 

3) branżową - ze składką według klasy 
niebezpieczeństwa właściwej ' dla podsta
wowej działalności ubezpieczającęgo , za
kładu pracy; w zależności od stopiała za
grożenia wypadkowego zakłady pracy 
(przedsiębiorstwa, instytucje) dzieli się na 

l - 2,20 zł, 

2 - 3,70 zl. 
3 - 4,20 zł. 

5 klas; klasyfikację zakł,adów pracy (ro
dzajów działalności) według klas niebez
pieczeństwa określa załącznik do taryfy. ."-

4 - 5,70 zł , 

5 - 8,10 zł , 6. W razie przystąpienia do grupowego ubez- ' 
pieczenia co najmniej 75010 ogółu pracowni" 
ków zakładu pracy, PZU: ' . 

2) przy kontynuowaniu ubezpieczenia 
, jednolita, 2,~0 zł. 

3. W razie śmierci wskutek nieszczęślIwego 
wypadku, świadczenie wynosi 5fY1/o' 5umy , 
ubezpieczenia. 

l) udziela· ubezpieczonym pracownikom ob- .
niżki składki ubezpieczeniowej w wyso
kości 10% składki, 

~ 

4. Wysokość składki ustala się w zależności od 
rodzaju wykonywańych czynności zawodo
wychubezpieczonych pracowników ' (klasy 
niebezpieczeństwa) sum ,ubezpieczenia , 

2) może - na życzenie pracowników - .; 
ustalić składkę jednolitą, odpowiadając:ą ~~ 
składce średniej ważonej dla wszystkic~ 
pracowników". 

Uprzejmie informujemy, IZ z dniem I stycznia 1989 r. ulega 
zmianie nasze , konto bankowe. Z tym dniem wpłaty na prenumeratę 
pziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz innych wydawnictw 
URM należy kierować następująco: 

Wydział Wydawnictw 
Urzędu' Rady , Minisłr.ów 
NBP Oddział Ok~ęgowy 'Warszawa 
nr 1'052-3157-139.11 
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