Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych
Imię i nazwisko Ubezpieczonego

Numer rejestracyjny pojazdu

Marka pojazdu

Numer polisy OC

Numer polisy AC

Zaznacz i uzupełnij odpowiednie oświadczenie
Oświadczam, że wypowiadam umowę ubezpieczenia OC z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta
(żeby moja polisa nie przedłużyła się na kolejny okres ubezpieczenia - podstawa prawna: art. 28 Ustawy*).

Wypowiadam pozostałe ubezpieczenia (AC oraz inne dodatkowe ubezpieczenia) zawarte wraz z polisą OC.

Oświadczam, że wypowiadam kontynuację umowy ubezpieczenia OC, ponieważ zawarta została nowa umowa OC
w firmie
na okres od dnia

D D /M M/ R R R R

do dnia

D D /M M/ R R R R

(jeśli mam podwójne ubezpieczenie OC - podstawa prawna: art. 28a Ustawy*.)
Polisa rozwiązuje się z dniem nadania wypowiedzenia. Za czas udzielonej ochrony Towarzystwu należna jest składka.

Wypowiadam pozostałe ubezpieczenia (AC oraz inne dodatkowe ubezpieczenia) zawarte wraz z polisą OC.
Oświadczam, że odstępuję od umowy ubezpieczenia OC
(jeśli zawarłem umowę przez telefon lub Internet, to mam 30 dni od daty zawarcia umowy na odstąpienie od ubezpieczenia
– podstawa prawna: art. 33 ust 8 Ustawy*).
Polisa rozwiązuje się z dniem nadania odstąpienia. Za czas udzielonej ochrony Towarzystwu należna jest składka.

Odstępuję od pozostałych ubezpieczeń (AC oraz inne dodatkowe ubezpieczenia) zawartych wraz z polisą OC.
Oświadczam, że wypowiadam umowę ubezpieczenia, którą otrzymałem od zbywcy pojazdu
z dniem

D D /M M/ R R R R

(jeśli kupiłem samochód i chce wypowiedzieć ubezpieczenie OC – Podstawa prawna: art. 31 ust 1 Ustawy*)
Polisa rozwiązuje się z dniem nadania wypowiedzenia. Za czas udzielonej ochrony Towarzystwu należna jest składka.

Data

Podpis Ubezpieczonego

* Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Sprzedałeś pojazd?
•

W ciągu 14 dni od sprzedaży poinformuj zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu oraz o danych osobowych
nabywcy. Możesz to zrobić w następujący sposób:
• Skorzystaj z wniosku o zgłoszenie sprzedaży dostępnego po zalogowaniu do systemu transakcyjnego
mBanku (bez ko nieczno ściwysyłania jakichko lwiekdo kumentów)i o trzymajzniżkę na OC mDirect dla
kolejnego ubezpieczanego pojazdu, wejdź na:
https://www.mbank.pl/pomoc/info/ubezpieczenia/sprzedaz-auta.html
• lub wyślij na serwis@axaubezpieczenia.pl skan lub zdjęcie do kumentu sprzedaży auta bądź
podpisanego zawiado mieniao sprzedaży.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A z
siedzibą ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa (AXA, administrator).

2.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:


wykonania umowy ubezpieczenia, w tym np. rozpatrzenia roszczenia z umowy ubezpieczenia – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w celu wykonywania umowy, a w zakresie, w jakim do wykonania
umowy ubezpieczenia niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych o stanie zdrowia (tzw. szczególne
kategorie danych osobowych lub dane wrażliwe) – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, pod
warunkiem, że ta zgoda została przez Państwa udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane
w tym celu,



wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile
przepisy te będą miały zastosowanie,



ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową ubezpieczenia – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu AXA; uzasadnionym
interesem AXA jest możliwość dochodzenia przez nią roszczeń,



ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu AXA;
uzasadnionym interesem AXA jest możliwość przeciwdziałania przestępstwom i ściganie przestępstw popełnianych na
szkodę AXA.

3.
4.

5.

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem rozpatrzenia roszczenia. Konsekwencją niepodania
danych jest niemożność oceny zasadności roszczenia.
Państwa dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
a)
do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub
b)
do momentu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu AXA lub
c)
do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku
przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile
odpowiednie przepisy będą miały zastosowanie w Państwa przypadku.
AXA przewiduje udostępnienie Państwa danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:
a)
podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. oraz innych przepisów prawa
b)
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie AXA, między innymi. dostawcom usług IT, podmiotom
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym –
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami AXA.
Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, którym jest Szwajcaria – na podstawie decyzji Komisji
Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. (2000/518/WE).
Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego składając wniosek na formularzach
dostępnych na stronie axa.pl.

7.

8.
9

Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych; sprostowania danych (poprawiania); usunięcia danych
osobowych*; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Prawa te przysługują Państwu przypadkach i w zakresie przewidzianym przez przepisy
Rozporządzenia wskazanego poniżej lub odpowiednio Ustawy. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa
danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli uznają Państwo iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia wskazanego poniżej
lub Ustawy mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
Kontakt z inspektorem ochrony danych AXA możliwy jest pod adresem e-mail inspektor@axa.pl*.

Ważne:
Treści oznaczone (*) odnoszą się odpowiednio do uprawnień, które można wykonywać od dnia 25 maja 2018 r. bądź do podstawy
prawnej, która będzie miała zastosowanie od tego dnia.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Rozporządzenie) ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
Do dnia 25 maja 2018 r. podstawą przetwarzania danych osobowych są odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) - powoływana powyżej jako Ustawa.

