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ZGUBIONY DOWÓD REJESTRACYJNY - CO ZROBIĆ?

Co zrobić, gdy zgubisz dokumenty auta?
Zgubiłeś dokumenty auta? Nie wiesz, co masz zrobić, gdzie się udać i od
czego zacząć? Przeczytaj, co robić gdy zgubisz dokumenty swojego auta.

Zgubiłeś dokumenty auta? Nie wiesz co masz zrobić, gdzie się udać i
od czego zacząć? Przeczytaj co robić gdy zgubisz dokumenty swojego
auta.

Każdemu może się zdarzyć, że zapodzieje gdzieś dokumenty swojego
auta. W takiej sytuacji należy działać szybko. Niezgłoszenie faktu
zaginięcia dokumentów może kosztować nas wiele problemów i
pieniędzy. Dowód rejestracyjny jest dokumentem, który potwierdza
właściciela auta, ale także stan techniczny pojazdu oraz informuje o
dopuszczenia pojazdu do ruchu. Często, wraz dowodem rejestracyjnym
tracimy również polisę OC. Co robić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim należy pamiętać, że do momentu załatwienia nowych
dokumentów nie możemy poruszać się naszym autem. Najpierw należy
zgłosić zaginięcie dokumentów do naszego ubezpieczyciela i poprosić go
o wystawienie bezpłatnego duplikatu polisy OC. Ubezpieczyciel prawie
od ręki prześle nam duplikat zawarcia umowy OC. Kolejnym krokiem jest
zgłoszenie zaginięcia do Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca
zamieszkania. W Wydziale Komunikacji składamy wniosek o wydanie
wtórnika dowodu rejestracyjnego. Będziemy potrzebowali do tego kilku
dokumentów, które musimy przedstawić w wydziale komunikacji.

Jakie dokumenty potrzebne są do wystawienia wtórnika
dowodu rejestracyjnego?

- Karta pojazdu (jeżeli była wydana).

- Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdu prowadzonego przez
stację kontroli pojazdów, w której dokonano przeglądu technicznego
samochodu. Niektóre starostwa mają możliwość wglądu do centralnej
ewidencji badań technicznych.

- Stosowne oświadczenie o danych pojazdu, które składamy pod odpowiedzialnością karną, za składanie
fałszywych zeznań.

- Polisa OC.

- Dowód tożsamości.

- Dowód uiszczenia opłat od wniosku (54,50 zł)

Na wydanie nowego dowodu rejestracyjnego będziemy czekać około 2 tygodni i przez ten czas nie wolno
użytkować samochodu. Możemy jednak poprosić o wydanie tzw. dowodu miękkiego. W tym celu należy
złożyć dodatkowy wniosek i dopłacić 18,50 zł. Cała „impreza” w sumie będzie nas kosztowała 73,50 zł
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