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WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC POSIADACZY 

POJAZDÓW MECHANICZNYCH 

 
 

 

 

Nr rejestracyjny pojazdu  

Dane pojazdu (typ, marka, model)  

 

I. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO 

Imię  Nazwisko  

PESEL   

 

III. OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że : 

na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), („Ustawa”) 

wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (prosimy o zaznaczenie tylko jednego z 

poniższych) potwierdzonej polisą nr....................................:.   

  

 z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia OC. 

(prosimy o zaznaczenie, jeśli polisa ma nie przedłużyć się na kolejny okres ubezpieczenia - podstawa prawna: art. 28 

ust. 1  Ustawy)
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 ponieważ zawarłem na okres od dnia ……………………… do dnia ……………………. umowę ubezpieczenia OC mojego pojazdu z 

innym zakładem ubezpieczeń. 

(prosimy o zaznaczenie, jeśli ubezpieczenie OC zostało zawarte u dwóch lub więcej Ubezpieczycieli - podstawa 

prawna: art. 28a ust. 1  Ustawy)
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 po nabyciu pojazdu ……………………………. 

(prosimy o zaznaczenie, jeśli pojazd został nabyty z ubezpieczeniem, w takim przypadku umowa ubezpieczenia OC 

ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia przed upływem okresu, na który została zawarta – podstawa prawna: 

art. 31 ust. 1 Ustawy)
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1 Art. 28 ust.1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z 
zastrzeżeniem ust. 2. […].   
2 Art. 28a ust. 1. 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, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. 
3 Art. 31. ust. 1 W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej 

umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, 
wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.[…] 
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Czytelny podpis Ubezpieczającego   


