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Załącznik nr 2 do obwieszczenia 
Prezesa Państwoweg0 Zakładu Ubez
pieczeń z dnia 28 czerwca 1989 r. 
(poz. 199) 

ZMIANY W TARYFIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE KREDYTU 

W taryfie składek za ubezpieczenie kredytu wprowadza się następujące zmiany: 

1) taryfa I otrzymuje brzmienie : 

Wiek Okres ubezpieczenia do lat 
wstępu 

I I I I I I I I (lata) 2 5 10 15 20 25 30 35 40 

-, 
do 25 1,80 3,50 5,30 7,10 8,80 9,50 10,10 10,60 10,80 

26-30 2,00 4,20 7,20 9,60 10,90 12,00 12,70 13,20 13,50 , 

31-35 2,70 6,00 10,70 14,10 16,20 17,80 18,70 19,30 19,60 

36-40 3,50 7,90 14,00 18,40 21,20 23,40 24,50 25,30 -
41-45 5,50 12,20 20,50 27,10 30,70 33,30 34,70 - -
46-50 9,20 18,40 30,80 39,90 44,80 47,60 - - -
51-55 12,10 27,60 44,50 53,50 59,50 - - - -
56-60 18,40 41,20 69,10 85,60 - - - - -

ponad 60 29,50 68,20 109,30 - - - - - ...,.. 

2) taryfa II otrzymuje brzmienie: 

Wiek Okres ubezpieczenia do lat 
wstępu 

I I I I I I I I (lata) 2 5 10 15 20 25 30 35 40 

do 25 2,20 4,,30 6,40 8,60 10,70 11,60 12,30 12,90 13,10 

26-30 2,40 5,10 8,70 11,70 13,30 14,60 15,40 16,00 16,40 

31-35 3,30 7,30 13,00 17,10 19,70 21,60 22,70 23,40 23,90 

36-40 4,30 9,60 17,00 22,30 25,70 28,40 29,70 30,70 -
41-45 6,70 14,90 24,90 32,90 37,30 40,40 42,10 - -
46-50 11,10 22,30 37,40 48,40 54,40 57,90 - - -
51-55 14,70 33,60 54,00 65,00 72,30 - - - -
56-60 22,30 50,00 83,90 104,00 - - -- - -

ponad 60 35,90 I 82,90 132,70 - - - I - -
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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 28 czerwca 1989 r. 

w sprawie ogłoszenia . taryfy . składek za ubezpieczenia umowne mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. ' 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dniai 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 taryfę składek za ubezpieczenia umowne mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych, zatwierdzoną uchwałą 
nr 149 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 31 maja 1989 r., 
stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia. 

2. Taryfa składek, o której mowa w ust. l, wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 1990 r. 

3. Tracą moc: 
1) taryfa przemysłowa za ubezpieczenia umowne mienia 

od ognia i innych zdarzeń losowych! 

2) taryfa nieprzemysłowa za ubezpieczenia umowne 
mienia od ognia i · innych zdarzeń losowych, 

stanowiące załączniki nr 3 i 4 do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 30 listopada 
1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubez
pieczenia mienia jednostek gospodarki l,lspołecznionej 

i nie uspołecznionej od ognia i innych zdarzeń losowych 
oraz taryfy składek za te ubezpieczenia (Monitor Poi ski 
Nr 45, poz, 289, z 1981 r. Nr 3, poz. 30, Nr 18, poz. 159 

Nr 31, poz. 318 oraz z 1988 r. NIi 34, poz. 301). 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 
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Załącznik do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeli 
z dnia ' 28 czerwca 1989 r. (poz. 200) 

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA UMOWNE MI~NIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

§ 1. Niniejsza taryfa ma zastbsowanie do ubezpieczeń 
umownych od ognia i innych zdarzeń losowych mienia 
jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej. 

Zasady ,stosowania taryfy i obliczania składki 

§ 2. 1. Skiadkę za roczny okres ubezpieczenia obli
cza się od wartości mienia lub sumy ubezpieczenia (pod
stawy obliczania składki), ustalonych dla poszczególnych 
grup mien'ia zgodnie z postanowieniami ogólnych warun
ków ubezpieczenia - według stawek taryfowych wyra
żonych w promilach (%0), określonych w taryfach nr 1 
i 2. Ogólną sumę składki z jednej polisy ustala się , w za
oklągleniu do 100 złotych. 

2. Składkę za ubezpieczenia krótkoterminowe, zawie
ran e na okres krótszy od roku, oblicza się od składki 

rocznej (ust. 1) za faktyczny okres ubezpieczenia, przy 
czym za miesiąc ubezpieczenia przyjmuje się okres 30 dni, 
a rozpoczęty mi-esiąc kolejny liczy się za pełny. 

3. Wszelkie obniżki i podwyżki składki oblicza się 
Ę.olej;no, metodą iloczyn ową. , ' 

4. Składka minimalna za ubezpieczenie każdej grupy 
mienia wyodrębpionej w taryfie (budynki i budowle -
maszyny, urządzenia i wyposażenie - środki obrotowe 
i inne mienie) wynosi 3.000 zł. W razie wzrostu cen wy
sokość składki minimalnej ulega zmianie stosownie do 
wskaźnika wzrostu cen. 

5. Dla umów ubezpieczenia zawieranych na podsta
wie porozumień lub w sposób odmienny od przyjęt~go 

'w ogólnych warunkach ubezpieczeń mogą być ustalane 
specjalne stawki taryfowe bądź odrębna podstawa obli
czania składki. 

Taryfa nr 1 

§ 3.1. Taryfa mmeJsza ma zastosowanie do ubez-
pieczeń środków trwałych, tj. budynków budowli oraz 
maszyn, urządzeń i wyposażenia. 

2. Składkę oblicza się od wartości mienia (ust. 1), 
za którą uważa się: 

1) w ubezpieczeniu mienia jednostek gospodarki uspo
łecznionej - wynikającą z ewidencji księgowej na 
dzień rozpoczęcia bieżącego okresu ubezpieczenia: 
a) wartość nową, tj. wartość początkową brutto (bez 

odliczenia umorzenia), lub 
b) wartość rzeczywistą, tj. wartość początkową brutto 

po odliczeniu umorzenia, 
2) w ubezpieczeniu mienia jednostek gospodarki nie 

uspołecznionej - sumę ubezpieczenia, tj. wartość od
powiadającą przewidywanym w bieżącym okresie 
ubezpieczenia kosztom odbudowy takiego samego 
obiektu lub zakupu takich samych maszyn, urządzeń 
i wyposażenia, pomniejszonym o stopień ('OM zużycia 
obiektu. 

3. Składkę za ubezpieczenie mienia wymienionego w 
ust. 1 oblicza się według stawek taryfowych wymienio
nych w tabeli. Stawki te są zróżnicowane w zależności od 
przeznaczenia użytkowego tego mienia, a w odniesieniu 
do mienia jednostek gospodarki uspołecznionej - w za
leżności od ich klasyfikacji rodzajowej, opartej na Klasy
fikacji rodzajowej środków trwałych (KRŚT). 

4. Zawarte w tabeli stawki taryfowe odnoszą się do 
poszczególnych grup rodzajowych budynków i budowli 
murowanych oraz znajdujących się w nich maszyn, urzą
dzeń i wyposażenia, a także do mienia znajdującego się 
poza wszelkimi o.biektami (na wolnym powietrzu). 

5. Za budynki i budowle mUrowane uważa się obiek
ty o ścianach zewnętrznych zbudowanych z cegły, prefa
brykatów, kamienia, pustaków, szkła i innych materia
łów niepalnych oraz mających pokrycie dachowe z ma
teriałów trudno palnych, jak: papa, blacha, dachówka, 
eternit itp. 

6. Stawki taryfowe dla pozostałych budynków i bu
dowli, których ściany zewnętrzne bądź pokrycie dachu 
wykonane są z innych materiałów niż określone w ust. 5, 
a także dla znajdujących się w tych obiektach maszyn, 
urządzeń i wyposażenia zwiększa się o 30'%. 

T a b e l a s t a wek t a r y f o wy c h 

~ Budynki i budowle oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie według KRŚT Symbol Stawka 
Lp. 

lub przeznaczenia użytkowego KRŚT taryfowa 

%0 - l 2 3 4. 

Budynki i budowle 01-29 -- ",-
l Budynki przemysłowe 10 1,15 
2 Budynki transportu 11 1,10 
3 Budynki handlowe i usługowe , 12 1,25 
l Budynki składowo-maga,zynowe 13 1,25 
5 Budynki biurowe 14 0,85 
6 Budynki służby zdrowia i socjalne 15 0,85 
7 Budynki mieszkalne 16 ' 0,25 
8 Budynki szkolue i kultury 17 0,85 
9 Budynki gospodarcze i inne budynki 

, 
18-19 2,50 ' 
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10 Budynki i budowle organizacji wyżnaniowych 

II Budowle przemysłowe i składowo-magazynowe naziemne oraz zbiorniki naziemne 

12 Budowle górnicze: wieże nadszybowe, kapitalne wyrobiska górnicze, otwory wiertnicze, 
rurociągi podsadzkowe i przeciwpożarowe górnicze 

13 Budowle podziemne (poza górniczymi) 

14 Rurociągi i przewody (poza 238) 

15 ' Budowle komunikacyjne 

16 Budowle inżynieryjne wodne oraz melioracj e szczegółowe 

17 Linie i sieci energetyczne oraz li~lie telekomunikacyjne 

18 Budowle sportowe oraz inne budowle 

M a s z y n y, u ·r z ą d z e n i a i w y P o s a ż e n i e wed ł u g 'K R Ś T I u b p r z e
z n a c z e n i a u ż y t k o w eg o 

19 Kotły i maszyny energetyczne 
20 Turbozespoły i zespoły (agregaty) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze oraz reaktory 

jądrowe 

21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
32 
39 

Maszyny, urządzenia i apar a ty ogólnego zastosowania 
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego 
Maszyny, urządzenia i aparaty wiertniczo-górnicze 
Maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze, gazownicze, odlewnicze i torfiarskie oraz geodezyjne 
i kartograficzne 
Maszyny do produkcji surowców mineralnych i wyrobów z nich 
Maszyny do wyrobów z metalu i tworzyw sztucznych 
Maszyny do obróbki i przerobu drewna, wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligra
ficzne 
Maszyny włókiennicze i odzieżowe oraz do produkcji skóry i wyrobów ze skóry 
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych (poza 567) 
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu młynarskiego 
Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej 
Urządzenia i aparatura energii elektrycznej , urząd~enia elektroenergetyczne przetwórcze 
i zasilaj ące 
Urządzenia t ele- i radiotechniczne 
Dźwigi i przenośniki (transportery) 
Urządzenia przemysłowe 

Urządzenia nieprzemysłowe 

Środki transportowe 
Narzędzia, . przyrządy, sprawdziany, wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny, wyposa
żenie , aparaty i sprzęt m edyczny, inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz wypo-
sażenie techniczne biur 

40 Wyposażenie i sprzęt cyrkowy, wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświa
towych, wychowawczych itp. 

41 · Kioski , budki, baraki , domki kempingowe 

I 

Poz. 200 

3 I 4 

I 
ustala Centrala PZU 

20 i 60 0,70 

21 i 238 2,40 

22 0,30 

23 0,45 

24 0,30 

25 i Ol ' 0,30 

26-27 0,60 

28-29 0,30 

30---'80 -

30-33 0,60 

34 0,70 
40-49 0,80 
50 0,80 

510-513 2,40 

514-518 0,20 
52 0,70 
53 0,30 

540-549 0,50 
55 0,60 
56-57 0,40 

567 1,10 
58 0,60 
59 1,25 

61 i 63 0,70 
62 0,85 
64 0,60 
65 0,70 
66 0,65 
70-78 1,00 

800-803 
i 808 ' 0,60 

804-805 1,20 
806 4,50 

Taryfa nr 2 

§ 4. 1. Taryfa mmeJsza ma zastosowanie do ubezpie
czeń środków obrotowych, tj. wyrobów, materiałów, "to
warów, przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu oraz 
innych grup mienia. 

waza)ącego przedmiotu clziałalności ubezpieczającego, tj. 
przynależności do działu gospodarki narodowej; wodnie
sieniu do jednostek gospodarki uspołecznionej przynależ
ność tę wyznacza symbol działu według Klasyfikacji 
gospodarki narodowej (KGN). 

2. Składkę oblicza się od maksymalnej wartości środ
ków obrotowych przewidywanej w okresie ubez-pieczenia , 
a w odniesieniu do pozostałych grup mienia - od war
tości mienia, określonej zgodnie z postanowieniami ogól
nych warunków ubezpieczenia. 

3. Składkę za ubezpieczenie mienia wymienionego 
w ust. 1 oblicza się według stawek taryfowy€h wymienio
nych w tabeli. Stawki te są zróżnicowane według prze-

4. Zawarte w tabeli stawki taryfowe ' odnoszą się do 
środków obrotowych znajdujących się w obiektach tzw. 
murowanych ll\b na wolnym powietrzu (§ 3 ~ust. 4 taryfy), 
z wyjątkiem wyodrębnionych ubezpieczeń gotówki, bu
dynków w budowie oraz mienia pracowniczego, dla któ
rych ustalono odrębne stawki taryfowe. 

5. Stawki taryfowe za ubezpieczenie środków obro
towych znajdujących się w innych obiektach, o innej kon
strukcji ścian i pokrycia dachowego, zwiększa się o 3(Jl/o. 
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Tabela stawek taryfowych 

Środki obrotowe - wyroby, m 'lterialy, towary, przedmioty nietrwale w użytkowaniu, produkcja w toku, ~pakowania oraz inne mienie 

Nazwa działu 
Symbol działu Stawka 

według KGN taryfowa 
0/ 00 

Lp. 

. . 
I 

42 Przemysł 01-29 1,2 
43 Budownictwo 31-39 0,9 
44 Rolnictwo i l eśnictwo 40-49 2,0 
45 Transport i łączność 50-59 0,7 
46 Handel 61-65 2,4 
47 Pozostałe gałęzie produkcji m at erialnej , gospodarki komunalnej , sfery poza produkcją mate

rialną oraz usługi i rzemiosło . - różne 66-97 I 1,5 

Gotówka i papiery wartościowe 

Gotówka, akta, dokumenty, papiery wartościowe, dokumentacja t echniczna: 
48 - w schowkach ogniotrwałych 0,15 
49 - poza wymienionymi schowkami 0,90 

50 Mienie pracownicze I 0,40 

'Budynki i budowle w stadium budowy: 
· 51 - na sumy stałe 1,30 
52 - na sumy zmienne 2,60 

Groble oraz urządzenia hydrotechniczne stawów rybackich od skutków niszczycielskiego 
działania wezbranych wód oraz szkodników powodujących wydostanie s ię wody ze stawów: 

53 - groble stawowe 1,0 
54 - urządzenia hydrotechniczne i rybackie : mnichy, p rzepusty, jazy, sadze itp. 2,0 

55 I N amioty i tunele z folii 

Obniżki Składki 

§ 5. L Za stosowanie środków zabezpieczenia mienia 
przysługują następujące obniżki składki: 

1) za samoczynne urządzenia gaśnicze i tryska-
czowe 

2) za elektroniczne urządzenia sygnalizaq:jno
-alarl!l0we mające za zadanie: 
a) sygnalizowanie powstania pożaru w 

miejscu odległym od chronionego obiektu 
(wartownia, jednostka straży pożarnej 

itp.) 
b) wywołanie alarmu w miejscu chronionego 

obiektu 

- 30% , 

30'0;0, 

126,0 

3) za posiadanie własnej straży pożarnej - 10%. 

2. Obniżki, o których mowa w ust. 1, przysługują od 
składki należnej za ubezpieczenie obiektów i mienia znaj
dujących się pod bezpośrednią ochroną wymienionych 
urządzeń zabezpieczających (pkt 1 i 2) bąqż w zasięgu 

działania własnej straży pożarnej (pkt ' 3). 

3. Obniżki przysługują każdorazowo za jeden okres 
ubezpieczenia na podstawie załączonego do wniosku o 
ubezpieczenie oświadczenia o rodzaju posiadanych środ 

ków zabezpieczających i ich sprawności technicznej. 

4, W razie niezadziałania w czasie szkody środków 
zabezpieczenia mienia, za które udzielono obniżki skład

ki, PZU może pomniejszyć odszkqdowanie w granicach 
udzielonej procentowej obniżki składki (ust. 1). 
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