
 

 PORADNIK UBEZPIECZAJĄCEGO 

 
UBEZPIECZENIE OC  POJAZDU CZASOWO  WYCOFANEGO  Z RUCHU  

 
Podstawowe zasady ubezpieczenia pojazdu czasowo wycofanego z ruchu regulują zapisy art. 3 ustawy  
z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych  
ustaw (Dz. U. 2010 Nr 43, poz. 246) oraz zapisy art. 8. ust. 4 -7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (z późniejszymi zmianami) o następującym brzmieniu:  
 
"4. W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład 
ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego 
obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.  
5. Składka ubezpieczeniowa, w przypadku określonym w ust. 4, po uwzględnieniu przysługujących  
posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek składki, ulega obniżeniu nie mniej niż o 95 %.  
6. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia zakładu  
ubezpieczeń o ustaniu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w ust. 4.  
7. W przypadku niedopełnienia przez posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązku, o którym mowa w ust. 
6, zakład ubezpieczeń może odpowiednio podwyższyć składkę ubezpieczeniową, począwszy od dnia, w 
którym ustało czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, o którym mowa w ust. 4.".  
 
Czasowemu wycofaniu z ruchu zgodnie z art. 78a ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia  
20 czerwca 1997 r.(z późniejszymi zmianami), podlegać mogą wyłącznie następujące pojazdy:  

 samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,  

 ciągniki samochodowe,  

 pojazdy specjalne,  

 autobusy.  
 
Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu wynosi od 2 do 24 miesięcy, natomiast na wniosek  
właściciela pojazdu może zostać on wydłużany z tym, że łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie  
może przekroczyć 48 miesięcy.  
Uwaga! Czasowe wycofanie z ruchu nie jest wyrejestrowaniem pojazdu, a zatem na posiadaczu  
pojazdu czasowo wycofanego z ruchu nadal ciąży ustawowy obowiązek ubezpieczenia pojazdu w zakresie  
OC nawet wówczas, kiedy będzie on korzystał z maksymalnego okresu wycofania pojazdu z ruchu (tj. 4 lat), 
zmianie podlega jedynie wysokość składki, jaką może za ten okres pobierać zakład ubezpieczeń,  
 
Obniżenie składki za okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu:  

 wynosi zgodnie z ustawą 95% składki przypadającej na okres wycofania pojazdu z ruchu, 
dokonywane jest na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego (wniosek ten może mieć formę 
pisemną, może być też złożony telefonicznie lub e-mailowo),  

 wymaga bezwzględnie przedstawienia przez Ubezpieczającego decyzji o czasowym wycofaniu 
pojazdu, wydanej przez właściwy organ administracyjny, tj. starostę miejsca ostatniej rejestracji 
pojazdu.  

 
Przykład wyliczenia składki za ubezpieczenie OC pojazdu czasowo wycofanego z ruchu:  
Jeśli wycofanie pojazdu obejmuje całe 12 miesięcy, to klient płaci 5% tego, co by miał zapłacić,  
przy „zwykłym” użytkowaniu pojazd (tj. 5% ze składki wyliczonej) Np. składka wyliczona za rok wyniosła 2600 
zł, to klient powinien zapłacić 130 zł - (2600 x 0,05).  
Jeśli wycofanie pojazdu dotyczy krótszego okresu czasu to należy policzyć konkretnie dni wycofania pojazdu z 
ruchu (np. 183 dni).  
Dzielimy składkę roczną na 364 dni (2600:364 = 7,14 zł).  
Za 183 dni wycofania pojazdu z ruchu klient płaci (183 x 7.14 x 0,05) czyli 65,33 zł, natomiast za  
pozostałe 181 dni płaci klient zapłaci (181 x 7.14) czyli 1292,34 zł - łącznie klient zapłaci 1358 zł. 


