___________________________

______________________

Imię i nazwisko / nazwa posiadacza

Miejscowość, data

___________________________
Ulica, nr domu/mieszkania

___________________________
Kod pocztowy, miejscowość

___________________________
PESEL / NIP/ Regon

___________________________
Nr dowodu osobistego

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Dot. wypowiedzenia umowy ubezpieczenia obowiązkowego
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
OC rolników
budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
Nr polisy ______________________________________________________________________
Przedmiot ubezpieczenia _________________________________________________________
Niniejszym wypowiadam umowę ubezpieczenia potwierdzoną ww. polisą.
Przyczyna wypowiedzenia:
wypowiedzenie na koniec okresu ubezpieczenia
podwójne ubezpieczenie
zmiana posiadacza
Podstawa prawna wypowiedzenia:

art. 28 ust. 1 (na koniec okresu ubezpieczenia, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych)
art. 46 ust. 1 (na koniec okresu ubezpieczenia, OC rolnika)
art. 62 ust. 1 (na koniec okresu ubezpieczenia, budynki rolnicze)
art. 28a ust. 1 (podwójne ubezpieczenie, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych)
art. 46a ust. 1 (podwójne ubezpieczenie, OC rolnika)
art. 62a ust. 1 (podwójne ubezpieczenie, budynki rolnicze)
art. 31 ust. 1 (zmiana posiadacza, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych)
art. 47 ust. 2 (zmiana posiadacza, OC rolnika)
art. 63 ust. 1 (zmiana posiadacza, budynki rolnicze)
ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej
ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych.
___________________________
czytelny podpis posiadacza

Oświadczenie Posiadacza
Oświadczam, że w tym samym czasie jestem ubezpieczony w dwóch zakładach ubezpieczeń
i posiadam ubezpieczenie obowiązkowe:

__________________________________________________________________________
(pełna nazwa ubezpieczenia obowiązkowego)
w TUW „TUW”

i

__________________________________________________________________________
(pełna nazwa drugiego zakładu ubezpieczeń)

___________________________
czytelny podpis posiadacza

Pouczenie:
W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w związku ze zmianą posiadacza należy
załączyć dokument potwierdzający tę zmianę (umowa, faktura, akt notarialny). Prawo
wypowiedzenia umowy przysługuje wyłącznie nowemu posiadaczowi.
W przypadku wypowiedzenia umowy z powodu podwójnego ubezpieczenia, należy uzupełnić
treść oświadczenia powyżej. Możliwość wypowiedzenia umowy z tytułu podwójnego
ubezpieczenia dotyczy wyłącznie umów ubezpieczeń obowiązkowych zawartych od
11.02.2012 w trybie art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych), art. 46 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (OC
rolnika) oraz art. 62 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (budynki rolnicze) tj.
wznowionych na podstawie klauzuli prolongacyjnej.

