
M.P.00.2.37 
 

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA FINANSÓW 

 
z dnia 18 stycznia 2000 r. 

 
w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia 

umowy ubezpieczenia obowiązkowego. 
 

(M.P. z dnia 25 stycznia 2000 r.) 
 
 

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie 
organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania 
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania 
opłaty za niedopełnienie tego obowiązku (Dz. U. Nr 74, poz. 474) ogłasza się, że 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, działając na podstawie art. 90e ust. 1a ustawy z dnia 28 
lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, 
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. 
Nr 155, poz. 1015 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255), ustalił, 
że w 2000 r. osoba, która nie wypełnia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego, jest obowiązana wnieść opłatę w wysokości: 
 
 1) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów: 
a) samochody osobowe 2.600 zł, 
b) samochody ciężarowe i autobusy 3.500 zł, 
c) pozostałe pojazdy 600 zł, 

 2) w ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych 
zdarzeń losowych 400 zł, 

 3) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa 
rolnego 60 zł, 

 4) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo 
podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego 
2.300 zł, 

 5) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na 
świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń 5.300 zł. 

  
 


	M.P.00.2.37
	OBWIESZCZENIE
	MINISTRA FINANSÓW
	z dnia 18 stycznia 2000 r.
	w sprawie wysokoœci obowi¹zkowej op³aty z tytu³�
	(M.P. z dnia 25 stycznia 2000 r.)
	Na podstawie § 8 rozporz¹dzenia Rady Ministrów �
	1\)w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej po
	a\)samochody osobowe 2.600 z³,
	b\)samochody ciê¿arowe i autobusy 3.500 z³,
	c\)pozosta³e pojazdy 600 z³,
	2\)w ubezpieczeniu budynków wchodz¹cych w sk³a
	3\)w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej ro
	4\)w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej po
	5\)w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci cywilnej po

