KUPIŁEM POJAZD – CO POWINIENEM ZROBIĆ W KWESTII UBEZPIECZENIA?
Kolejne kroki, jakie powinienem wykonać, aby nie zostać zaskoczonym przez Towarzystwo, które wezwie mnie
do zapłaty niebotycznej kwoty składki za ubezpieczenie lub ze strony UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego), od którego mogę otrzymać wezwanie do zapłaty kary tytułem braku ważnego ubezpieczenia
OC:

PO ZAKUPIE POJAZDU:
1. Weryfikuję, czy składka została opłacona przez sprzedającego za cały 12- miesięczny
okres ubezpieczenia – jeżeli nie została opłacona w całości to możemy być pewni,
że przyjdzie nam zapłacić za okres, za który składka nie została zapłacona – może to
obejmować okres nawet od dnia zakupu do końca okresu ubezpieczenia. Najczęściej
Towarzystwa naliczają osobno składkę wymaganą od sprzedającego i od kupującego
pojazd z dniem przeniesienia własności pojazdu, a składka wpłacona wcześniej w wyższej
wysokości przez sprzedającego, jeżeli nie wypowiemy tej umowy, jest przeksięgowana na
poczet umowy ubezpieczenia po dniu nabycia przez nas umowy. Tak więc o tą kwotę
przeksięgowaną powinna być mniejsza składka do opłacenia przez nas, jako kupujących
pojazd,
2. Kolejnym krokiem, jak już wiemy, czy składka przez sprzedającego została opłacona
w całości, czy nie, powinniśmy ustalić ile będziemy musieli dopłacić, aby nie zostać
zaskoczonym wysokością do dopłaty – to zależy od tego, czy Towarzystwo, w którym
pojazd jest ubezpieczony dokonuje rekalkulacji składki, tzn. przelicza ją zgodnie z naszymi
danymi: miejscem zamieszkania, wiekiem, posiadanymi zniżkami/zwyżkami za
bezszkodowość/szkodowość, liczbą lat posiadania prawa jazdy itd. Potwierdzenia tej
informacji oraz ustalenia wysokości składki do dopłaty możemy dokonać bezpośrednio
w Towarzystwie lub u agenta (nie w przypadku każdego Towarzystwa),
3. Po tym, jak poznaliśmy wysokość składki do dopłaty nic nie kosztuje sprawdzenie, czy nie
znajdziemy lepszej oferty ubezpieczenia w innym Towarzystwie i w tym celu powinniśmy
udać się do agenta, który z przyjemnością zaproponuje nam możliwie najkorzystniejsze
oferty zawarcia nowej umowy ubezpieczenia,
4. Jeżeli składka do dopłaty po przepisaniu umowy wyszła za wysoka, a agent zaproponował
mi zawarcie nowej umowy na korzystniejszych warunkach muszę pamiętać
o niezwłocznym wypowiedzeniu umowy, która przeszła na mnie wraz z pojazdem
i zawarcie od tego samego dnia nowej umowy, aby zachować ciągłość ubezpieczenia,
5. Jeżeli zależy nam na posiadaniu dodatkowej ochrony dla naszego pojazdu i dla nas
samych, tj. ubezpieczenia AC, Assistance, czy NNW musimy pamiętać, że w przypadku
przeniesienia własności pojazdu umowy te najczęściej zostają rozwiązane z dniem
przeniesienia własności i nie przechodzą na nabywcę pojazdu!
Kolejnym tematem jest odnowienie umowy ubezpieczenia na kolejny okres 12 miesięcy,
którą postanowiliśmy kontynuować po sprzedającym pojazd. Należy bezwzględnie pamiętać,
że umowa ta po nowelizacji ustawy nie podlega automatycznemu odnowieniu, więc jeżeli
nie zawarliśmy nowej umowy ubezpieczenia od dnia następnego po dniu końca okresu
ochrony z umowy uzyskanej od sprzedającego pojazd możemy wpaść w pułapkę braku
ciągłości ubezpieczenia OC, a co za tym idzie będziemy zobowiązani do uregulowania kary
za brak ubezpieczenia OC nałożonej na nas przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
(UFG)!!!
Tylko niektóre Towarzystwa w takim wypadku wysyłają do nas ofertę ubezpieczenia na
kolejny okres i przypominają o kończącym się okresie ubezpieczenia!!!

