
ZAPYTANIE O UBEZPIECZENIE  

Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora (OCS)  

rozszerzone o ubezpieczenie: 

Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Umownego (OCPU) 

 

1. Ubezpieczający (pełna nazwa i adres):  .................................................................................................................................     

..................................................................................................................... NIP: ......................................................................             

2. Data rozpoczęcia działalności:    .................................................       PKD: ................................................................................ 

3. Posiadane pojazdy (proszę o wpisanie liczby; w przypadku nieposiadania pojazdów proszę zaznaczyć w pkt. d): 

a) o DMC do 3,5 t. ....... szt., b) o DMC pow. 3,5 t. ….... szt., c) ciągnik siodłowy/naczepa ........ szt., d) nie posiadam   ….  

4. Reprezentanci przedsiębiorcy (członkowie zarządu, prokurenci, właściciele, pełnomocnicy)  

biorą czynny udział w wykonywaniu czynności  spedycyjnych/przewozowych: ………………..……..  TAK    NIE      

5. Zakres terytorialny przewozów (np. Unia Europejska, cała Europa, wybrane kraje azjatyckie): 

................................................................................................................................................................................................... 

6. Posiadane zezwolenia i licencje: 

• licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy: ............................................................................         TAK        NIE     

• zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika/ licencja na przewozy krajowe: ........................      TAK        NIE      

• licencja wspólnotowa: ......................................................................................................................        TAK        NIE       

7. Rozszerzenie o OCPD w ruchu kabotażowym na terenie UE (poza Niemcami):   .............................      TAK        NIE   

8. Rozszerzenie o OCPD w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec:   ..................................................     TAK        NIE   

9. Rozszerzenie o przewozy towarów pojazdami nienormatywnymi: ..................................................   TAK        NIE   

10. Suma gwarancyjna (prosimy o podanie):  

• spedycja, transport międzynarodowy, krajowy,  

kabotażowy na terenie krajów UE (bez Niemiec): ............  100.000 EUR           200.000 EUR            300.000 EUR     

• transport kabotażowy na terenie Niemiec: ...............  600.000 EUR na jedno i 1.200.000 EUR na wszystkie zdarzenia    

11. Wnioskowany okres ubezpieczenia:  od  .........................................................  do  .......................................................... 

12. Wysokość przewidywanych rocznych przychodów (netto, bez VAT):  ...................................................................  PLN 

13. Ilość rat:  ..........  (do wyboru: 1, 2 lub 4 - bez zwyżki składki) 

14. Szkody z ostatnich 12 m-cy / liczba szkód: ........................................................................................................ 

Kwota / Odmowa                Przyczyna odmowy                                    Charakter szkody 

....................................       ..............................................................     .................................................................................. 

....................................       ..............................................................     .................................................................................. 

15. Pełnomocnictwo i oświadczenia: W załączeniu 
 
 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w zapytaniu                      
w związku    z jego przetwarzaniem oraz w celu przesyłania drogą elektroniczną (za pośrednictwem maili) informacji mających 
związek zarówno z zapytaniem, jak również z prowadzoną działalnością, jak np. oferty ubezpieczeniowe, informacje prawne, 
informacje o szkoleniach i konferencjach transportowych, publikacje z zakresu transportu i spedycji itp. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach: dostępu do swoich danych, ich poprawienia oraz 
żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także o tym, że przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych będzie się 
odbywać zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i administratorem danych osobowych jest CDS Kancelaria 
Brokerska z siedzibą  w Warszawie (02-784), ul. Pięciolinii 1 lok. 12. 

Zapytanie prosimy kierować do biura CDS: 

e-mail:  biuro@cds-odszkodowania.pl 

faks:      22 490-50-58 

 

.....................................................dnia .........................................                    ...............................................................................                            

                                                             pieczęć i podpis Ubezpieczającego 

 

CDS Kancelaria Brokerska                                                                        www.cds-odszkodowania.info 

02-785 Warszawa, ul. Wiolinowa 10 lok. 53                                                                  www.oc-spedytora.info 
 

http://www.oc-spedytora.info/

