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2) inne pojazdy

niż

46

-

samochody osobowe:

Pozycja
taryfy

Rodzaj pojazdu

1

2

5

Autobusy, przyczepy autobusowe

6

Samochody ciężarowe o ładowności do
2 t. samochody ciężarowo - osobowe oraz
mikrobusy *)

Składka

czna w

ro zł
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1

2

10

Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 t, z wyjątkiem przyczep wymienionych w poz. 9

3

8

9

Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2 t oraz ciągniki samochodowe
siodłowe i balastowe
Samochody specjalne (np. samochody
pogotowia, pożarnicze, pogrzebowe, polewaczki, śmieciarki, asenizacyjne) oraz
samochody ciężarowe o napędz i e elektrycznym
Przyczepy ciężarowe o ładowności do
400 kg oraz inne pojazdy-przyczepy i
jednoosiowe przyczepy ciężarowe przystosowane do ciągnięcia przez ciągniki

22500

580000
11

7

3

Przyczep'~ ciężarowe o ładowności powyżej

135000

12

13
225000

14

2 t oraz naczepy

Ciągniki, z wyjątkiem
nionych w poz. 7

22500

ciągników

wymie27000

Motocykle dwukołowe i trzykołowe, wózki inwalidzkie o pojemności silnika powyżej 50 cm 3

35000

Motorowery. wózki inwalidzkie o pojemsilnika do 50 cm 3

20000

ności

90000

15

Kombajny rolnicze

200000

16

Dźwigi,

100000

*) Za mikrobus

koparki , koparko -spycharki itp.

uważa się

autobus o liczbie miejsc

3) w § 12 W ust. 1
100000 zł ".

13500

skreśla się

siedzących

wyrazy .. nie

od 10 do 15."
więcej niż
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OBWIESZCZENIE .PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 17 stycznia 1990 r.

w sprawie zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) i taryfie
składek za to ubezpieczenie.
1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września
1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U.
Nr 45. poz. 242 i z 1989 r. Nr 30. poz. 1(0)' 'ogłasza się:
1) zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia
w transporcie krajowym (cargo). stanowiących załącz
nik nr 1 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie
ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia mienia
w transporcie krajowym (cargo) i taryfy składek za to
ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 44. poz. 287 i z 1988 r.
Nr 34. poz. 310) . zatwierdzone uchwałą nr 18 Rady
Ubezpieczeniowej z dnia 15 grudnia 1989 r..

2) zmiany w taryfie składek za ubezpieczenie mienia
w transporcie krajowym. stanowiącej załącznik nr 2 do
powołanego w pkt 1 obwieszczenia . Prezesa Państ
wowego Zakładu.·Ubezpieczeń. zatwierdzone uchwałą
nr 19 'R.9dy Ubezpieczeniowej z dnia 15 grudnia 1989 r.
2. Zmiany. o.kt6rYch mowa w ust. 1. stanowią załączniki
nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia.
'
3. Zmiany. o których mowa w ust. 1.
z dniem ogłoszeni.a.
.

wchodzą

w

życie

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski
Załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa
Państwowego
Zakładu
Ubezpieczeń

z dnia 17 stycznia 1990 r. (poz, 46) .

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)
W ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
.. 1) nie przekraczające 2% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej za
rok ubiegły według Głównego Urzędu Statystycznego ....
2) w § 14 w ust. 1 w pkt 1 lit. b) wyrazy .. udział własny w
wysokości 20% szkody. nie więcej jednak niż 150.000 zł

w mieniu przewożonym wynajętym lub własn'ym środ
kiem transportowym ubezpieczającego" zastępuje się
wyrazami .. udział własny w mieniu przewożonym wynajętym lub własnym środkiem transportowym ubezpieczającego w wysokości 20% szkody, nie więcej jednak
niż równowartość 3-krotnego przeciętnego miesięcz
nego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej za
rok ubiegły według Głównego Urzędu Statystycznego,".
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powiadać stosowane w uspołecznionych jednostkach organizacyjnych środki ochrony wartości
pieniężnych . Kwoty te (limity) wyznacza iloczyn
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej za ubiegły kwartał ogłoszo
nego przez Główny Urząd Statystyczny i liczby
"jednostek obliczeniowych" określonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego." .

3) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek rabunku przesyłki zawierającej złoto, srebro, wyroby
z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także
platynę i pozostałe metale z grupy platynowców nie
może przekroczyć kwot określonych według zasad
ustalonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w spraw[e wymagań, jakim powinny od-

Załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa
Państwowego
Zakładu
Ubezpieczeń

z dnja 17 stycznia 1990 r. (poz. 46)

ZMIANY W TARYFIE

SKŁADEK

ZA UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) .

W taryfie składek za ubezpieczenie mienia w transporcie
krajowym (cargo) wprowadza się następujące zmiany:

2) w ubezpieczeniu według polisy jednostkowej - 5.000 zł .",

1) w § 2:

b) dodaje

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Ogólną sumę składki ustala się w zaokrągleniu do
100 zł. Najniższa składka z jednej polisy wynosi:
1) w ubezpieczeniu według polisy obrotowej
lub generalnej - 20.000 zł,

się

ust. 3 w brzmieniu:

,,3. W razie wzrostu cen wysokość składki minimalnej ulega zmianie stosownie do wskaźnika wzrostu cen .",
2) w § 4 wyrazy ,,81 %" zastępuje się wyrazami ,,80%".
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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 17 stycznia 1990 r.

w sprawie

ogłoszenia

zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia
ubezpieczenie.

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września
1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U.
Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogłasza się:
1) zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkań,
stanowiących załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 listopada
1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań i taryfy składek za to ubezpieczenie
(Monitor Polski Nr 38, poz. 256, z 1988 r. Nr 19, poz. 172
i z 1989 r. Nr 25, poz. 195), zatwierdzone uchwałą nr 12
Rady Ubezpieczeniowej z dnia 15 grudnia 1989 r.

mieszkań

i taryfie

składek

za to

za ubezpieczenie mieszkań,
powołanego w pkt 1 obwieszczenia Państwowego Zakładu Ubezpieczeń , zatwierdzone uchwałą nr 13 Rady Ubezpieczeni owej
z dnia 15 grudnia 1989 r.

2) zmiany w taryfie

składek

stanowiącej załącznik

nr 2 do

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki

nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1,
z dniem ogłoszenia.
Prezes

wchodzą

Państwowego Zakładu Ubezpieczeń:

w

życie

A. Adamski

Załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa
Państwowego
Zakładu
Ubezpieczeń

z dnia 17 stycznia 1990 r. (poz. 47)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ
W ogólnych warunkach ubezpieczenia
wadza się następujące zmiany:

mieszkań

wpro -

1) w § 4 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "na działce o powierzchni
do 0,50 ha" zastępuje się wyrazami " na działce o powierzchni do 1 ha",
2) w § 5 w pkt 1 wyrazy "milion złotych "
wyrazami "trzy miliony złotych",

ubiegły

według

Głównego

Urzędu

Statystycz-

nego.",

zastępuje się

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) nie przekraczające 5% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce uspołecznionej za rok
ubiegły według Głównego Urzędu Statystycz ne~",
4) w.ł8 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) nie przekraczające 5% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gosPo~rye uspołeczl"lionejza 'rok

5) w § 19 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) opłacenie obliczonej na podstawie obowiązującej
taryfy składki ubezpieczeniowej za cały okres ubezpieczenia z góry, chyba że w umowie przyjęto inny
sposób opłacenia składki." ,
6) w § 20 w ust. 1 wyrazy "w budynkach położonych na
działkach o powierzchni do 0,50 ha" zastępuje się
, wyrazami "w budynkach położonych na działkach o powierzchni do 1 ha.",
7) w § 21 w ust. 2 skreśla się wyrazy "Przy ubezpieczeniu
mieszkań na sumy od 400 tys. zł", a po wyrazach "W
umowie" dodaje się wyraz "ubezpieczenia".

