EOC/AC
INFORMACJA

do wniosku o refundację opłaconej składki na ubezpieczenie
pojazdów samochodowych (OC/AC)
Co załatwisz tym wnioskiem
1. Gdy złożysz ten wniosek i jesteś inwalidą wojennym lub wojskowym – rozpatrzymy Twoje uprawnienia do
refundacji składki:
—— na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych (OC)
—— na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych (AC).

Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek
2. Wniosek o refundację opłaconej składki na ubezpieczenie OC/AC możesz złożyć w każdej placówce ZUS,
jednakże wniosek ten rozpatruje placówka ZUS, która wypłaca Ci rentę inwalidy wojennego/wojskowego.

Potrzebne dokumenty
3. Refundacji opłaconej składki dokonujemy po okazaniu oryginałów dokumentów:
—— umowy ubezpieczenia (polisa ubezpieczeniowa),
—— dowodu opłacenia składki,
—— dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego (musi z niego wynikać, że jesteś właścicielem tego
pojazdu).
Możesz również przedłożyć uwierzytelnione kopie umowy ubezpieczenia, dowodu opłacenia składki i dowodu
rejestracyjnego pojazdu samochodowego, jeżeli dokumenty te uwierzytelnił ubezpieczyciel. Jeśli dokumenty
uwierzytelnił inny podmiot, przedstaw nam do wglądu oryginały tych dokumentów.
Ważne! W polisie ubezpieczeniowej powinna być podana kwota składki na poszczególne ubezpieczenia. Jeśli
w polisie nie ma tych kwot, możesz przedłożyć wydane przez ubezpieczyciela zaświadczenie, w którym będzie
kwota składki na poszczególne ubezpieczenia.
Jeśli ubiegasz się o refundację kolejnej raty składki z tytułu tego samego ubezpieczenia, wystarczy, jeżeli
przedłożysz dowód opłacenia tej raty – pod warunkiem że dane, które podałeś we wniosku, są nadal
aktualne.
Jeśli korzystałeś ze zniżki lub ulgi w zakresie składek na ubezpieczenie OC/AC, refundacja dotycząca umowy
ubezpieczenia zawartej na kolejny okres ubezpieczenia na ten sam pojazd samochodowy przysługuje Ci po
upływie okresu ubezpieczenia, z tytułu którego udzielono zniżki lub ulgi.
Ważne! Refundacja nie przysługuje Ci, jeśli w okresie trwania umowy ubezpieczenia korzystałeś ze zniżki lub
ulgi udzielonej z tytułu innej umowy ubezpieczenia na inny pojazd samochodowy.
Ważne! Jeśli zmieni się Twój adres, zarówno w toku postępowania, jak i po jego zakończeniu, masz obowiązek
zawiadomić o tym fakcie ZUS (organ rentowy). Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Skład: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2026/21

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w internecie – www.zus.pl

Strona 1 z 1

