…………………………………dnia ………………201…r.
miejscowość

……………………………………………..
imię i nazwisko (nazwa) posiadacza pojazdu

……………………………………………..
PESEL lub REGON

……………………………………………..
adres (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

……………………………………………..
marka pojazdu i nr rejestracyjny

……………………………………………..
nr polisy

od……………………do……………………
okres ubezpieczenia

…………….……………………………………………
nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC POJAZDU
zaznacz i uzupełnij tylko jedno z oświadczeń
Niniejszym wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne)

pojazdów

(podstawa prawna: art. 28 ustawy)*

Niniejszym wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne), ponieważ
zawarłem
na okres od ………………………………… do ……………..….………………….
ubezpieczenie na mój pojazd w firmie………………………………..……… nr polisy.………..…………………
( mam podwójne ubezpieczenie OC - podstawa prawna art. 28a ustawy, dotyczy tylko umowy wznowionej z mocy ustawy)**

Niniejszym, jako nabywca wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
1
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne)
( kupiłem samochód z ubezpieczeniem - Podstawa prawna: art. 31 ustawy, umowę może wypowiedzieć tylko nabywca pojazdu)***

…………………………………………………..
podpis posiadacza pojazdu
1-

do wypowiedzenia należy dołączyć kserokopię umowy kupna pojazdu lub faktury

* Zgodnie z art. 28 ust. 1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124.1152 z późn. zm.) - wypowiedzenie umowy posiadacza
pojazdu mechanicznego powinno być złożone nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa
ubezpieczenia OC została zawarta, w przypadku niezachowania w/w terminu, uważa się że umowa została zawarta na kolejne 12 m-cy

** Zgodnie z art. 28a nowelizacji Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U.2003.124.1152 z późn. zm.) Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co
najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust.1 (automatycznie wznowiona)
umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie, poza tym w przypadku wypowiedzenia umowy
ubezpieczenia OC zawartej w w/w trybie zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił
odpowiedzialność.

*** Zgodnie z art. 31 nowelizacji Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, (Dz.U.2003.124.1152 z późn. zm.) Nabywca pojazdu ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego w każdej chwili od dnia nabycia
pojazdu i ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. W przypadku gdy umowa nie została wypowiedziana to ulega rozwiązaniu z
upływem okresu, na który została zawarta
Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 3 nowelizacji Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U.2003.124.1152 z późn. zm.) w przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania
oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (POCZTA POLSKA) a w przypadku innych operatorów w myśl przepisu art. 61 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami) – oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie,
uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do tej osoby (a więc do Towarzystwa Ubezpieczeniowego), w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

