OC KOMUNIKACYJNE. CO TRZEBA WIEDZIEĆ!
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu regulowane jest przez
Ustawę z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.
W 2012 roku doszło do jej nowelizacji, która to
nowelizacja wprowadziła dość istotne zmiany co
do regulacji prawnych w tym obszarze.
WYPOWIEDZENIE UMOWY
UBEZPIECZENIA OC.
W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC w
jednym z 3 przypadków: bardzo ważne jest, aby
przynajmniej kilka najważniejszych przepisów
ustawy znać na tyle, żeby nie napytać sobie biedy
z powodu ich nieznajomości.
Najważniejszym obowiązkiem posiadacza pojazdu
mechanicznego jest sam obowiązek posiadania
ubezpieczenia OC. Nie ma tutaj znaczenia czy
pojazd jest użytkowany czy nie, obowiązek
dotyczy tak długo, jak długo pojazd posiada
dowód rejestracyjny. Należy wspomnieć że
kontrola spełnienia tego obowiązku nie jest
prowadzona tylko przez Policję. Głównie zajmuje
się tym UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny), która to instytucja prowadzi
rejestr polis ubezpieczeniowych. Kary za brak
ubezpieczenia OC sięgają nawet 5.500 zł (w
zależności od rodzaju pojazdu i okresu przerwy w
ubezpieczeniu), dlatego też nie warto ryzykować.
 Ważnym przepisem jest Art. 28 ustawy
który dotyczy przypadku zbliżającego się
końca zawartej umowy ubezpieczenia, kiedy
chcemy zmienić ubezpieczyciela. Istnieje
obowiązek
złożenia
wypowiedzenia,
najpóźniej
na
dzień
przed
końcem
obowiązywania obecnej umowy. W przypadku
gdybyśmy
jednak
zawarli
umowę
ubezpieczenia z innym ubezpieczycielem, a
chociażby
przez
roztargnienie,
nie
wypowiedzieliśmy poprzedniej polisy, nie ma
się co martwić.
 Teraz istnieje możliwość wypowiedzenia i
rozwiązania
polisy
której
nie
wypowiedzieliśmy w dowolnym momencie,
czyli tym samym nie jesteśmy już skazani na
tzw. podwójne ubezpieczenie. Możliwość taką
daje nam art.28a wymienianej już ustawy. Jest
jednak warunek, że w dniu w którym
składamy takie wypowiedzenie, musimy
posiadać ważną polisę zawartą z innym
Zakładem Ubezpieczeń, a poprzedniemu
ubezpieczycielowi
przysługiwać
będzie
składka za okres od dnia wznowienia umowy
do dnia złożenia wypowiedzenia.
 Kolejnym ważnym przypadkiem jest
sytuacja kiedy zakupiliśmy pojazd z ważną

polisą
OC.
Obowiązek
przekazania
ubezpieczenia Kupującemu jest obowiązkiem
wynikającym z ustawy Prawo o ruchu
Drogowym, dlatego też pamiętajmy aby
egzekwować ten obowiązek podczas zakupu
pojazdu. Kupujący ma prawo do używania
polisy przekazanej przez Sprzedającego, albo
do dnia w którym wypowie tą polisę, (a może
to uczynić w dowolnym momencie, po zakupie
pojazdu), albo do końca jej ważności. Bez
znaczenia jest fakt, iż po zakupie pojazd
zostanie
przerejestrowany
na
nowego
właściciela i zmienią się numery rejestracyjne
pojazdu, polisa będzie nadal ważna. Ale
uwaga!, takiej polisy nie trzeba wypowiadać,
bo nie podlega ona wznowieniu, dlatego też
należy pamiętać aby zawrzeć nową umowę
jeszcze w okresie ważności poprzedniej tak,
aby nie było ani jednego dnia przerwy w
ubezpieczeniu, bo może to spowodować
nałożenie
opłaty
karnej,
o
której
wspomniałam wyżej.
Warto tutaj wspomnieć, iż kontynuowanie polisy
Sprzedającego nie zawsze będzie się opłacać.
Niektórzy
Ubezpieczyciele
stosują
tzw.
rekalkulację składki. Polega to na tym, że
przeliczają na nowo cenę ubezpieczenia dla
Kupującego pojazd, i często okazuje się że musi
on dopłacać do polisy. Trzeba wtedy pamiętać o
uprawnieniu wypowiedzenia takiej umowy i w ten
sposób można „uwolnić się” od takiej drogiej
polisy.
Wypowiedzenia takie składamy pisemnie i
dostarczamy do Zakładu Ubezpieczeń lub do jego
przedstawiciela. Istnieje możliwość wysłania
takiego wypowiedzenia pocztą, i tutaj za dzień
złożenia wypowiedzenia przyjmuje się datę
stempla pocztowego, bez względu na to kiedy list
dotrze do Zakładu Ubezpieczeń.
Co ciekawe, po nowelizacji zniknął z ustawy
obowiązek wysyłania tego wypowiedzenia listem
poleconym.
To bardzo krótkie i pobieżne omówienie
najważniejszych przepisów dotyczących OC
komunikacyjnego, a wspominana już ustawa,
która reguluje wszelkie prawa i obowiązki
posiadacza pojazdu, jest bardzo obszerna i
szczegółowo reguluje jeszcze wiele innych i bardzo
ciekawych kwestii dotyczących użytkowania
pojazdu, które omówimy w kolejnych wydaniach
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