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Wypowiadam umowę ubezpieczenia obowiązkowego (zaznacz właściwe):

UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

 na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych* - wypowiedzenie umowy składane nie później niż na 
jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

 na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych* - w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. Dotyczy umów zawieranych począwszy od dnia 
11 lutego 2012 roku ponieważ zawarłem na okres od dnia …..................................do dnia …................................ ubezpieczenie 
mojego pojazdu w firmie …...................................................................................................................................

 na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych* - w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
przez nabywcę pojazdu. Z dniem …..........................................................................................

-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
data i podpis agenta przyjmującego wypowiedzenie podpis posiadacza pojazdu

UBEZPIECZENIE OC ROLNIKÓW

 na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych* - wypowiedzenie umowy składane nie później niż na 
jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

 na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych* - w przypadku zawarcia dwóch umów ubezpieczenia 
OC rolników Dotyczy umów zawieranych począwszy od dnia 11 lutego 2012 r.
ponieważ zawarłem na okres od dnia ….....................................do dnia ….............................. ubezpieczenie
OC rolnika w firmie …..................................................................................................................................

 na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych* - w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
osobę, która objęła gospodarstwo rolne w posiadanie. Z dniem ….............................................................

-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
data i podpis agenta przyjmującego wypowiedzenie podpis ubezpieczającego

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH

 na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych* - wypowiedzenie umowy składane nie później niż na 
jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

 na podstawie art. 62a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych* - w przypadku zawarcia dwóch umów ubezpieczenia 
budynków rolniczych Dotyczy umów zawieranych począwszy od dnia 11 lutego 2012 r.

               ponieważ zawarłem na okres od dnia ….....................................do dnia …............................. ubezpieczenie OC budynków w firmie   
                …...................................................................................................................................
  na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych* - w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez 

osobę, która objęła gospodarstwo rolne w posiadanie. Z dniem …......................................................................

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
data i podpis agenta przyjmującego wypowiedzenie podpis ubezpieczającego

REKLAMA Kredyty Pożyczki Ubezpieczenia tel 698 634 645 mail phuas1@interka.pl
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