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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dr:ia 17 styczriia 1990 r. 

w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie składek za umowne ubezpieczenie upraw. 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 
1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. 
N, 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogłasza się zmiany 
w taryfie składek za umowne ubezpieczenie upraw, stano
wiącej załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa Państwowe
go Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 listopada 1985 r. w spra
wie' ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia upraw 
i taryfy składek za to ubezpieczenie (Monitor POlski Nr 44, 

poz. 285), zatwierdzone uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenio
wej z dnia 1'5 grudnia 1989 r. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik 
do niniejszego obwieszczenia. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Pa
ństwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 
17 stycznia 1990 r. (poz. 62) 

ZMIANY W TARY'FIE SKŁADEK ZA UMOWNE UBEZPIECZENIE UPRAW 

W § 2 w ust. 4 taryfy składek za umowne ubezpieczenie 
upraw wprowadza się następujące zmiany: 

1) w dziale "C" dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
..4. Stawki taryfowe za ubezpieczenie roślin lub ich 

plonów w szklarniach, tunelach i namiotach folio
wych wynoszą od skutków: 

1) ognia, huraganu, powodzi, piorunu,. wybuchu, 
deszczu nawalnego, gradu, lJpadku pojazdu po
wietrznego, wydostania się wody z urządzeń 
wodnokanalizacyjnych, lawiny, zapadania i usu
wania się ziemi: 
a) w szklarniach - 1,5%, 
b) w tunelach i namiotach foliowych - 2,5%, 

2) wymarznięcia, które wystąpiło w wyniku uszko
dzenia szklarni, tunelu lub namiotu foliowe
go wskutek zdarzeń 10sO\ń/ych wymienionych w 
pkt 1: 
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a) w szklarniach - 4,0%, 
b) w tunelach i namiotach foliowych - 7,0%, 

3) wymarznięcia, które nastąpiło w wyniku niezale
żnych od ubezpieczającego przerw w dosta
wach energii elektrycznej, gazu lub gorącej wo
dy do urządzeń ogrzewczych: 
a) w szklarniach - 3,5%, 
b) w tunelach i namiotach 

foliowych - 3,5%," 

2) dział "D" otrzymuje brzmienie: 
"D. Stawki taryfowe, o których mowa w działach A. 

B i C, mogą być obniżone lub podwyższone w po
szczególnych województwach w zależności od 
oceny ryzyka oraz wyników finansowych ubez
pieczenia w okresie wieloletnim (co najmniej 5-let
nim) do wysokości zapewniającej utrzymanie się 
szkodowości na planowanym poziomie kalkulacyj
nym." 

OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 17 stycznia 1990 r. 

w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia bagażu podróżnego 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. 160) ogłasza się : 

1) zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia bagażu 
podróżnego, stanowiących załącznik nr 1 do obwiesz
czenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 20 listopada 1985 r'. w sprawie ogłoszenia 
ogólnych warunków ubezpieczenia bagażu podróżnego 
i taryfy składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 
38. poz. 258, z 1988 r. Nr 19, poz. 173 i Nr 34, poz. 310 
i z 1989 r. Nr 25, poz. 197), zatwierdzone uchwałą nr 14 
Rady Ubezpieczeniowej z dnia 15 grudnia 1989 r., 

2) zmiany w taryfie składek za ubezpieczenie baga
żu podróżnego, stanowiącej załącznik nr 2 do po
wołanego w pkt 1 obwieszczenia Prezesa Pań
stwowego Zakładu Ubezpieczeń, zatwierdzone 
uchwałą nr 15 Rady Ube+pieczeniowej z dnia 
15 grudnia 1989 r. 

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, wchodzą 
w życie z dniem ogłoszenia. j 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 


