
Polisę przekaż kupującemu.
To on z niej korzysta od chwili zakupu.

Umowę sprzedaży prześlij do nas  
lub wypełnij i wyślij nam zawiadomienie, 
które jest dołączone do tego pisma. 
Pamiętaj, że odpowiadasz za zapłatę  
składki do dnia powiadomienia nas  
o zmianach. 

JEŚLI SPRZEDAJESZ POJAZD: JEŚLI KUPUJESZ POJAZD:

Odbierz aktualną polisę OC  
od sprzedającego. 

Korzystaj z polisy sprzedającego  
do ostatniego dnia jej obowiązywania.  
Jeśli masz duże zniżki, zapytaj dowolnego 
agenta Warty o przeliczenie składki. 

Gdy nie chcesz korzystać z otrzymanej polisy, 
możesz ją wypowiedzieć w dowolnej chwili. 
Składka zostanie przeliczona od dnia zakupu  
do dnia wypowiedzenia.

Po sprzedaży prześlij nam umowę  
komisową oraz fakturę VAT wystawioną 
przez komis. Pamiętaj, że komis jedynie 
pośredniczy w sprzedaży. Jesteś właścicielem 
samochodu do momentu, kiedy komis sprzeda 
go kolejnej osobie. 

JEŚLI WSTAWIASZ POJAZD DO KOMISU:

Prześlij nam kopię zaświadczenia  
o demontażu. Polisa zostanie  
rozwiązana z dniem demontażu.

Przyślij nam decyzję o wyrejestrowaniu,  
którą wyda Ci Starostwo Powiatowe  
właściwe dla Twojego miejsca  
zamieszkania. Polisa zostanie  
rozwiązana z dniem wydania decyzji.

JEŚLI DEMONTUJESZ 
LUB WYREJESTROWUJESZ POJAZD:

Wszystkie niezbędne dokumenty (wzór wypowiedzenia,  
zawiadomienia o sprzedaży), a także listę agentów  
TUiR Warta S.A. znajdziesz na stronie www.warta.pl

Jeśli masz do nas pytania, napisz lub zadzwoń:
e-mail: wypowiedzeniaoc@warta.pl
faks: 42 293 10 15
Centrum Kontaktu: +48 504 40 80 90

Zgłoś kradzież w Starostwie Powiatowym.

Odbierz ze Starostwa Powiatowego  
decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu.

Decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu  
przyślij do nas.

Pamiętaj, że wyrejestrować skradziony  
pojazd możemy jedynie na podstawie  
decyzji Starostwa Powiatowego.

JEŚLI SKRADZIONO CI POJAZD:

Jeżeli nie chcesz kontynuować ubezpieczenia, 
złóż wypowiedzenie najpóźniej jeden dzień 
przed końcem ochrony. Pamiętaj, że polisa 
opłacona w całości wznowi się automatycznie 
na kolejny rok. eśli masz nową polisę, 
podpisaną w innym towarzystwie, a nasza 
polisa wznowiła się automatycznie, możesz 
wypowiedzieć ją w dowolnej chwili.

JEŚLI NIE CHCESZ KONTYNUOWAĆ 
UBEZPIECZENIA W WARCIE:

UBEZPIECZENIE OC
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
Zachowaj, bo warto


