Jak postępować w przypadku kupna/sprzedaży pojazdu ubezpieczonego
w MTU Moim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A.?

I. Informacja dla Klientów dotycząca obowiązku zawierania
ubezpieczenia OC pojazdu oraz warunków jej rozwiązania.

umowy

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) z późniejszymi zmianami - posiadacz pojazdu jest obowiązany
zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody mogące powstać w związku z ruchem posiadanego
pojazdu i umowa ta ulega rozwiązaniu jedynie w poniższych przypadkach:
 wraz z upływem okresu, na który została zawarta;
 z datą wyrejestrowania pojazdu, na podstawie dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie
pojazdu;
 z datą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu w okolicznościach
nie powodujących zmiany jego posiadacza, na podstawie dokumentu potwierdzającego
złomowanie lub kradzież;
 w przypadku nie zarejestrowania pojazdu (jeżeli umowa jest zawierana przed rejestracją
pojazdu - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy można od niej odstąpić);
 z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń;
 w sytuacji zbycia pojazdu, o ile Nabywca dokona pisemnego wypowiedzenia umowy.
Wypowiedzenie polisy OC przez Nabywcę jest podstawą do zwrotu składki z tytułu
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia na rzecz Sprzedającego.

II. Postępowanie w przypadku kupna sprzedaży samochodu ubezpieczonego
w MTU Moim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A.
Ustawa nakłada na Sprzedającego obowiązek poinformowania MTU o fakcie sprzedaży pojazdu
w terminie 14 dni od daty jego zbycia, a także podania pełnych danych Kupującego. Sprzedający
powinien przesłać do Centrali MTU kopie umowy kupna-sprzedaży oraz podać następujące dane
Nabywcy pojazdu chyba, że zostały one zawarte w umowie kupna-sprzedaży:
imię i nazwisko,
adres zameldowania,
adres korespondencyjny,
nr PESEL, jeśli Kupującym jest osoba fizyczna,
nr REGON, jeśli Kupującym jest przedsiębiorca.
Brak ww. danych powoduje, iż w przypadku nie skontaktowania się z MTU Kupującego pojazd,
właściciel polisy, który sprzedał pojazd, może zostać obciążony dochodzeniem i windykacją składki

należnej z tytułu ubezpieczenia za okres od dnia sprzedaży do dnia powiadomienia zakładu
ubezpieczeń o tym fakcie przez Kupującego.
Zwrot składki z tytułu niewykorzystanego okresu ubezpieczenia przysługiwać będzie Sprzedającemu
pojazd jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy przez Kupującego.

III. Informacja dla osoby, która nabyła pojazd wraz z polisą.
Kupujący z chwila zakupu pojazdu nabywa prawa i obowiązki wynikające z umowy
obowiązkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
posiadaczy
pojazdów
mechanicznych, zawartej przez dotychczasowego właściciela pojazdu. W związku z tym jest
zobowiązany skontaktować się z MTU, celem ustalenia warunków przejętej od Sprzedającego
umowy ubezpieczenia lub jej rozwiązania.
W celu dokonania rekalkulacji składki za okres od dnia nabycia pojazdu do końca bieżącego okresu
ubezpieczenia niezbędna jest umowa kupna-sprzedaży oraz następujące dokumenty:
numer rejestracyjny pojazdu (w przypadku przerejestrowania pojazdu),
przeznaczenie pojazdu,
imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania (nazwa ulicy, numer domu i lokalu, kod
pocztowy i miejscowość),
PESEL, jeśli nabywca jest osobą fizyczną lub nazwa, adres siedziby (nazwa ulicy, numer
domu i lokalu, kod pocztowy i miejscowość) oraz numer REGON, jeśli nabywca jest
przedsiębiorcą,
nr telefonu, pod którym przedstawiciele MTU będą mogli skontaktować się z Kupującym,
aktualny dokument potwierdzający przysługujące zniżki (zwyżki) z tytułu bezszkodowego
(szkodowego) przebiegu ubezpieczenia OC komunikacyjnego lub pisemnej informacji o ich
nieposiadaniu.
W przypadku braku wypowiedzenia polisy przez Kupującego składka nadpłacona z tytułu OC
przez Zbywcę przechodzi na konto polisy Nabywcy!
We wszelkiej korespondencji kierowanej do MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. prosimy
o podanie numeru polisy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy
do skorzystania z Mojej Infolinii pod numerem 0 801 107 108 (z tel. stacjonarnych) lub 058 555 62 22
(z tel. komórkowych).
Adres do korespondencji: MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

