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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 28 czerwca 1989 r. 

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

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dniaj 20 wrześ
nia 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 
(Dz. U. Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogłasza 
się zmianę w taryfach składek za ubezpieczenia umowne 
zwierząt, stanowiących załącznik nr 5 do obwieszczenia 
Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 15 li
stopada 1985. r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warun-

. ków ubezpieczenia umownego zwierząt, drobiu i zwierząt 
futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności oraz 
ogólnych warunków ubezpieczenia pasiek i taryf składek 

za te ubezpieczenia (Monitor Polski Nr 47, poz. 310), 
zatwierdzoną uchwałą nr 157 Rady Ubezpieczeniowej z 
dnia 31 maja 1989 r. 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik 
do ' niniejszego obwieszczenia .. 

. 3. Zmiana, o której mowa w ust. 1, wchodzi Vi życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia . 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeil 
z dnia 28 czerwca 1989 r. (poz. 198) 

ZMIANA W TARYFACH SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA UMOWNE ZWIERZĄT 

W taryfach składek za ubezpieczenia umowne zwie
rząt wprowadza się następującą zmianę: 

po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: 

,,§ 16a. W zależności od wyników finansowych w ubez-
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pieczeniu ustawowym koni i bydła w okresie 
ostatnich dwóch lat na okres przejściowy, nie 
dłuższy niż dwa lata, dła poszczególnych inspek
toratów mogą być ustałane inne stopy składek 
dla koni i bydła od stawek podanych w § 17." 

OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 28 czerwca 1989 r. 

w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia kredytu oraz taryfie składek za to 
ubezpieczenie. 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 wrześ
nia 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 
(Dz. U. Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogła
sza się: 

1) zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia ,kre
dytu, stanowiących załącznik nr 1 do obwieszczenia 
Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia! 
5 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych wa
runków ubezpieczenia kredytu oraz taryfy składek za 
to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 34, poz. 313), za
twierdzone uchwałą nr 158 Rady Ubezpieczeniowej 
z dnia 31 maja 1989 r., 

2) zmiany w taryfie składek za to ubezpieczenie, stano
w,iące załącznik nt 2 do powołanego w pkt 1 obwiesz
czenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, 

zatwierdzone uchwałą nr 159 Rady Ubezpieczenio
wej z .dnia 31 maja 1989 r. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załącz
niki nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w ży
cie po upływie 1'4 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

Załącznik nr l do obwieszczenia 
Prezesa Państwowego Zakładu Ubez
pieczeń z dnia 28 czerwca 1989 r. 
(poz. 199) 

ZMIANY W OGOLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA KREDYTU 

W ogólnych warunkach ubezpieczenia kredytu wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Ubezpieczeniem może być objęty kredyt krótko

terminowy i długoterminowy.", 

2) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Jeżeli umowa kredytowa wymienia więcej ' niż 

jednego kredytobiorcę, PZU przejmuje odpowie
dzialność tylko do wysokośCi kwoty, która zo
stała ubezpieczona przez kredytobiorcę.", 

3) w § 10 dodaje się ust. '4 w brzmieniu: 

,,4. Jeżeli umowa kredytowa wymienia więcej niż 
jednego kredytobiorcę, każdy z kredytobiorców 
opłaca składkę stosownie do swego wieku od 
przypadającej części kredytu." 


