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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 
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Załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 17 stycznia 1990 r. (poz. 63) 

ZMIANY W OGOLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA BAGAŻU PODROŻNEGO 

W ogólnych warunkach ubezpieczenia bagażu podróż
nego wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) nie przekraczające 2% przeciętnego wynagrodze
nia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej za 
rok ubiegły według Głównego Urzędu Statystycz
nego", 

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Górną granicę odpowiedzialności za szkody po
wstałe w czasie parkowania (postoju) samochodu 
stanowi kwota odpowiadająca 10% sumy ubez
pieczenia." 

Załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 17 stycznia 1990 r. (poz. 63) 

ZMIANY W TARYFIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODROŻNEGO 

W taryfie składek za ubezpieczenie bagażu podróżnego 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Stawki taryfowe wynoszą: 

1) za okres ubezpieczenia do 3 dni - 2,0%0, 
2) " do 7 dni - 4,0%0, 
3) " do 15 dni - 5,0%0, 
4) do 30 dni - 6,0%0, 
5) " do 90 dni - 7,00/00, 
6) " do 180 dni - 8,0%0, 
7) " powyżej 180 dni - 9,0%0," 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Minimalna składka za indywidualne ubezpiecze
nie wynosi 1000 zł od jednej polisy; wysokość 
składki minimalnej ulega zmianie stosownie do" 
wskaźnika wzrostu cen.", 

3) dodaje się § 5 w brzmieniu: 

,,§ 5. Prezes PZU może wprowadzić na terenie danego 
województwa inne stawki aniżeli określone w § 2 
i 3, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze względów 
akwizycyjnych i uwarunkowana jest wynikami 
u bezpieczen ia." 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustawi Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61-73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1980-1989, 

- w księgarniach : Powszechnego Domu Książki "Uniwersus", ul. Belwederska 20/22 (tel. 41-40-05) ; im. Stefana Żeromskiego, al. gen. K. Świerczewskiego 
119/123 (tel. 20-46-28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05); ul. Francuska 15 
(tel. 17-85-47) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1989; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 lat: 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w : Białej Podlaskiej, Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Kielcach, Krośnie, 
Lesznie, Opolu, Ostrolęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Przemyślu , Radomiu~ Sieradzu, Skierniewicach, Suwałkach, Tarnobrzegu, Włocławku oraz 
w Urzędach Miast Krakowa i Łodzi ; 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w : Białymstoku, Bielsku - Biąłej , Bydgoszczy, Bytomiu, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gdyni, 
Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kal iszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi , Nowym Sączu, 
Olsztynie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu, Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy, 
Wrocławiu, Zamościu i Zielonej Górze. 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów. ul. Powsińska 69/71 . 00-979 Warszawa P-1 . 

Sp6tnione wpłaty na prenumeratę w 1990 r. będą przyjmowane tylko do 30 czerwca br. Egzemplarze zalegle w ramach prenumeraty będą wysyłane z opótnieniem w stosunku do ich 
wydania i za przesyłkę będą pobierane dodatkowe opłaty, których wysokość zostanie podana w informacji załączonej do paczki z wydawnictwami. Prenumerata jest realizowana na 
Podstawie przedpłaty. Wpłata powinna być dokonana " przelewem-zamówieniem" lub trzyodcinkowym przekazem na konto Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim, Odd.ział Okręgowy Warszawa nr 1052-3157-139.11 . Druki "przelewów-zamówień" lub przekazów mogą zostać wysłane zainteresowanym po 
uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. Na dowodzie wpłaty należy podać pełną nazwę instytucji 
(nazwisko i imię) i adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy. Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu 

Rady Ministrów. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 
69/71, 00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 
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