Jak przedłużyć OC komunikacyjne
bez wychodzenia z domu?

Kończy ci się termin OC?
Dostałeś od swojego ubezpieczyciela propozycję przedłużenia umowy z nową stawką?
Są dwie możliwości:
1.

Jest ok – zostaję ze swoim ubezpieczycielem!
To najprostsze rozwiązanie.
Informację, jak opłacić składkę pewnie już
masz w mailu, który przyszedł z propozycją
odnowienia. Klikasz w podane linki lub
postępujesz zgodnie ze wskazówkami
z listu.
Jeśli zawsze korzystałeś z pomocy agenta
– teraz też skorzystaj! Agenci pomogą ci załatwić wszystko
zdalnie.

2.

Chcę ubezpieczyć auto u innego ubezpieczyciela
Najprościej: kontaktujesz się z agentem, z którym do tej pory
współpracowałeś. Prosisz go o wyliczenie składki w innym
towarzystwie.
- agent przedstawia ci propozycje, wybierasz najkorzystniejszą.
I dalej sprawa jest prosta – wszystko odbywa się zdalnie!
Dostaniesz nową polisę, opłacasz składkę przelewem.
UWAGA! Musisz wypowiedzieć dotychczasową umowę
ubezpieczenia. Poproś o formularz wypowiedzenia agenta.
Wypełnij i zeskanuj lub zrób zdjęcie formularza. Wyślij go jako załącznik mailem na
wskazany przez agenta adres. Możesz też pismo wysłać pocztą, decyduje data stempla
pocztowego. Niektóre towarzystwa na swoich stronach lub w aplikacjach mają gotowe
formularze. Wypełniasz, wysyłasz i po sprawie.
Znajdujesz ofertę samodzielnie – przeglądasz strony firm, wybierasz towarzystwo
z polecenia znajomego lub przeglądasz oferty na stronach porównywarek – korzystasz
z kanału direct. Postępuj zgodnie ze wskazówkami ze stron. Wypełnij formularze lub
kliknij w opcję „kontakt z najbliższym agentem”. Wszystko da się zdalnie! Pamiętaj
o wypowiedzeniu umowy w poprzednim towarzystwie!

NA RATY?
Czujesz, że budżet domowy się kurczy? OC trzeba przedłużyć,
nie ryzykuj jazdy bez ważnego ubezpieczenia. Możesz rozłożyć
składkę na raty!

MIAŁEM TEŻ AC i NNW i assistance?!
AC, NNW, assistance to umowy dobrowolne. Jeśli chcesz je kontynuować, zgłoś taką
potrzebę agentowi. Jeśli kontynuujesz dotychczasową polisę, na pewno dostałeś również
propozycję na odnowienie ubezpieczeń dobrowolnych.
Jeśli zmieniasz ubezpieczyciela, z agentem szukasz nowej oferty i dalej jest dokładnie
tak samo, jak przy samym OC, opłacasz cały pakiet.
Jeśli szukasz ubezpieczenia samodzielnie – rozwijasz na stronach ubezpieczycieli
zakładki AUTO: ubezpieczenia AC, assistance, dodatkowa ochrona auta – wybierasz ofertę
i postępujesz według wskazówek na stronie:
kontaktujesz się z agentem
wypełniasz formularz internetowy.
Ubezpieczyciel może poprosić cię o zrobienie zdjęć
pojazdu, wyślij mu je według wskazówek.
Dobrowolnych umów nie musisz wypowiadać w poprzednim towarzystwie!

