
Sprzedałeś samochód? Twoim obowiązkiem nie tylko jest przekazania kluczyków. 
Jeżeli nie chcesz pominąć żadnej obowiązkowej formalności, zapoznaj się z 
poniższym artykułem.  

Obowiązki sprzedającego pojazd 

1. Wydział komunikacji - poinformowanie o zbyciu pojazdu 

Obowiązek poinformowania o zbyciu pojazdu urzędników tego wydziału komunikacji, który 
dokonał jego rejestracji, wynika z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na tę czynność masz 
30 dni. 

Nie warto zwlekać zgłoszeniem o sprzedaży auta. Chroni nas to przede wszystkim, gdy  
nabywca pojazdu spowoduje wypadek lub otrzyma mandat z fotoradaru. Jeśli tego nie 
zrobimy i nasze dane nadal będą w dokumentach jako właściciel pojazdu, to właśnie do 
Ciebie zostanie wysłane wezwanie do zapłaty. 

Dotychczas mimo obowiązku informowania o zbyciu pojazdu właściwego wydziału 
komunikacji, na byłych właścicieli pojazdów nie czekały żadne konsekwencje. To z kolei 
powodowało, że wielu kierowców lekceważyło zapisy ustawy. Od 1 stycznia 2020 
r. niepowiadomienie starosty o zbyciu pojazdu słono kosztuje – w ustawie Prawo o 
ruchu drogowym została przewidziana kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Jej wysokość 
jest ustalana indywidualnie. 

Jak powiadomić urzędników o zbyciu pojazdu? Wypełniając formularz, który dostępny 
jest zarówno na stronach internetowych wydziałów komunikacji, jak i w formie papierowej 
w urzędzie. Do pisma najlepiej dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu (oryginał 
do wglądu). Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora 
pocztowego. Jeżeli posiadasz profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany, możesz 
powiadomić urzędników o zbyciu pojazdu przez internet. 

2. Poinformowanie firmy ubezpieczeniowej o zbyciu pojazdu 

O sprzedaży auta należy poinformować również firmę ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel 
musi wiedzieć o tym, że samochód zmienił właściciela, aby: 

• Polisa nie przedłużyła się automatycznie, 
• przenieść obowiązek zapłaty kolejnej raty (jeśli polisa nie została opłacona w 

całości) na nabywcę pojazdu - pamiętaj, że do dnia zgłoszenia sprzedaży auta 
odpowiadasz solidarnie z nabywcą za zapłatę zaległej składki, 

• przypisać ewentualną szkodę komunikacyjną do nowego posiadacza samochodu i 
zgłosić ją zgodnie ze stanem faktycznym do UFG. 

Jeżeli zapomnisz o tym obowiązku, będziesz mógł wprawdzie anulować automatycznie 
przedłużoną umowę OC i uniknąć odpowiedzialności za szkodę, jednak będzie to 
wymagało czasu i przeprowadzenia dodatkowych formalności. 



Jak poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu?  

Możesz przygotować pismo i wysłać je pocztą. Ważne aby pismo zawierało Twoje dane 
osobowe oraz numer polisy. Tu również dołącz kopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu. 

Często zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe udostępniają swoim klientom gotowy druk 
zgłoszenia (można go wypełnić, zeskanować i wraz z kopią umowy sprzedaży 
wysłać pocztą elektroniczną). Wiele firm oferuje również konta online, za pośrednictwem 
których mogą oni załatwiać różne sprawy, w tym zgłosić zbycie pojazdu.  

Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto poinformować ubezpieczyciela o zbyciu 
pojazdu. Jeżeli od jego nabywcy wiesz, że zamierza on zakupić własną polisę, a opłaciłeś 
składkę z góry za cały rok, możesz dochodzić zwrotu niewykorzystanej części 
składki. W zależności od tego, ile zapłaciłeś, może się okazać, że odzyskasz nawet 
kilkaset złotych. 
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