
   

      PORADNIK UBEZPIECZAJĄCEGO                                     

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC  –  kiedy przysługuje 

Ubezpieczającemu? 

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy.  Jeżeli  składka za polisę OC została opłacona w 

całości, a zachodzi podstawa do rozwiązania umowy i ustania odpowiedzialności  Zakładu Ubezpieczeń, 

określona w art. 28a ust. 1, art. 31 ust. 1 i 4 oraz art. 33 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, to można  

otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia Ubezpieczający otrzyma w następujących 

 przypadkach (art. 41 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych):

1) Jeżeli wypowiedziałeś umowę ubezpieczenia OC w oparciu o art. 28a ust. 1 w/w Ustawy (podwójne 

ubezpieczenie), to otrzymasz zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC od dnia 

wypowiedzenia umowy. 

2) Jeżeli byłeś właścicielem i sprzedałeś pojazd, a nabywca pojazdu wypowiedział umowę 

ubezpieczenia OC w oparciu o art. 31 ust. 1 w/w Ustawy, to otrzymasz zwrot składki za 

niewykorzystany okres ubezpieczenia OC od dnia wypowiedzenia umowy. 

3) Jeżeli ubezpieczyłeś pojazd nie będąc jego właścicielem i utraciłeś posiadanie pojazdu na rzecz 

właściciela, a właściciel wypowiedział umowę ubezpieczenia OC w oparciu o art. 31 ust. 4 w/w 

Ustawy, to otrzymasz zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC od dnia 

wypowiedzenia umowy. 

4) Jeżeli wyrejestrowałeś pojazd, to otrzymasz zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia 

OC od dnia wyrejestrowania. 

5) Jeżeli doszło do trwałej i zupełnej utraty twojego posiadania pojazdu w okolicznościach 

niepowodujących zmiany posiadacza pojazdu (np. kradzież pojazdu, szkoda całkowita 

uniemożliwiająca naprawę pojazdu, pożar lub zatopienie pojazdu), to otrzymasz zwrot składki za 

niewykorzystany okres ubezpieczenia OC od dnia udokumentowania utraty posiadania pojazdu. 

6) Jeżeli doszło do zezłomowania pojazdu w Polsce lub za granicą, to otrzymasz zwrot składki za 

niewykorzystany okres ubezpieczenia OC od dnia wydania zaświadczenia o zezłomowaniu pojazdu 

(art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 Ustawy Prawo o ruchu drogowym). 

7) Jeżeli zawarłeś umowę ubezpieczenia OC przed zarejestrowaniem pojazdu, przy czym nie doszło 

do rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od zawarcia umowy (art. 29 ust. 2 i 3 w/w Ustawy), to 

możesz odstąpić od umowy i otrzymać zwrot składki za ubezpieczenie OC od dnia odstąpienia od 

umowy. 

8) Jeżeli odstąpiłeś od umowy ubezpieczenia OC w trybie określonym w art. 16c Ustawy o ochronie 

niektórych praw konsumentów (…), to otrzymasz zwrot składki za ubezpieczenie OC od dnia 

odstąpienia od umowy. 


