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NOTA PRAWNA: 
Ankieta jest objęta prawem autorskim i nie może być udostępniana osobom trzecim i wykorzystywana bez zgody CDS. 

 

 Doradztwo transportowe  

ANKIETA 
do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika 

1. Planowany przychód, suma gwarancyjna: 

a) z działalności spedycyjnej (p.p.r.) – dotyczy wyłącznie spedycji drogowej: 
 

• planowany przychód roczny z działalności spedycyjnej (w PLN bez VAT):  

• wnioskowana suma gwarancyjna (wariant na każde zdarzenie):  

b) z działalności przewozowej w ruchu międzynarodowym: 
 

• planowany przychód roczny z działalności przewozowej (w PLN bez VAT):  

• wnioskowana suma gwarancyjna na każde zdarzenie:  
 

c) z działalności przewozowej w ruchu krajowym: 
 

• planowany przychód roczny z działalności przewozowej (w PLN bez VAT):  

• wnioskowana suma gwarancyjna na każde zdarzenie:  

d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec: 
 

• planowany przychód roczny z działalności spedycyjnej (w PLN bez VAT):  

• wnioskowana suma gwarancyjna (wariant na każde zdarzenie):  

e) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec: 
 

• planowany przychód roczny z działalności spedycyjnej (w PLN bez VAT):  

• suma gwarancyjna: 600.000 EUR na jedno i 1.200.000 EUR na wszystkie zdarzenia Podstawa: § 7a GüKG 

    2. liczba obsługiwanych drogowych przewozów / frachtów w skali roku:   

a) w ramach prowadzonej działalności spedycyjnej, w tym:    

• w ruchu międzynarodowym:  

• w ruchu krajowym:  

• w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:  

• w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec:  

b) w ramach prowadzonej działalności transportowej, w tym:   

• w ruchu międzynarodowym:  

• w ruchu krajowym:  

• w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:  

• w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec:  

3. liczba i rodzaj posiadanych pojazdów:   

a) ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony:   

b) ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony:   

c) zestawy (ciągnik siodłowy i naczepa):   
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4. Rodzaj wykonywanej spedycji – całość to 100%: 
 

a)  drogowa …………………… % b)  lotnicza …………………… % 

c)  morska …………………… % d)  kolejowa …………………… % 
 

5. Rodzaj umów zawieranych ze zleceniodawcami (kontrahentami) – wszystkie to 100%: 
 

a) umowy przewozu (na podstawie zleceń transportowych – na wykonanie przewozów) …………………… % 

b) umowy spedycji (na podstawie zleceń spedycyjnych – na organizowanie przewozów) …………………… % 
 

6. Zleceniodawcy (dający zlecenie), z którymi zawierane są umowy przewozu – wszyscy to 100%: 
 

a) zleceniodawcy stali, od których najczęściej otrzymywane są zlecenia …………………… % 

b) zleceniodawcy z giełd transportowych (Trans, TimoCom, inne: …………………………………………) …………………… % 

c) zleceniodawcy okazjonalni – spoza giełd transportowych  …………………… % 
 

7. Zleceniodawcy (dający zlecenie), z którymi zawierane są umowy spedycji drogowej – wszyscy to 100%: 
 

a) zleceniodawcy stali, od których najczęściej otrzymywane są zlecenia …………………… % 

b) zleceniodawcy z giełd transportowych (Trans, TimoCom, inne: ……………………………………) …………………… % 

c) zleceniodawcy okazjonalni spoza giełd transportowych  …………………… % 

8.  Charakterystyka zleceniodawców (dających zlecenie) – wszyscy to 100%: 
 

a) firmy produkcyjne i handlowe:  …………………… % 

b) firmy spedycyjne polskie:  …………………… % 

c) firmy spedycyjne zagraniczne – podaj kraje ich pochodzenia: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… % 

 
9. Kto dokonuje przewozu z umów przewozu zawieranych ze zleceniodawcami (pkt. 5a) – wszystkie to 100%: 
 

a) osobiście pojazdami własnymi …………………… % 

b) podwykonawcy – przewoźnicy stali, którym najczęściej zleca się przewóz …………………… % 

c) podwykonawcy – przewoźnicy obcy i z giełd transportowych …………………… % 

10. Kto dokonuje przewozu z umów spedycji zawieranych ze zleceniodawcami (pkt. 5b) – wszystkie to 100%: 
 

a) osobiście pojazdami własnymi lub będącymi w użytkowaniu …………………… % 

b) przewoźnicy stali, którym najczęściej zleca się przewóz …………………… % 

c) przewoźnicy obcy i z giełd transportowych …………………… % 

11.  Charakterystyka przewoźników obcych i z giełd transportowych, którym są zlecane przewozy (dotyczy 

wyłącznie przewozów drogowych) – wszyscy to 100%: 
 

a) przewoźnicy – firmy polskie  …………………… % 

b) przewoźnicy zagraniczni – podaj kraje ich pochodzenia: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… % 
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12. Sposób weryfikacji przewoźników obcych i z giełd transportowych, oferujących wykonanie przewozów: 

a) identyfikacja osób składających oferty przewozu:   TAK      NIE 

b) potwierdzanie autentyczności składanych ofert przewozu w siedzibie przewoźnika:    TAK      NIE 

c) sprawdzanie autentyczności polis OCP w zakładach ubezpieczeń:   TAK      NIE 

d) sprawdzanie autentyczności dokumentów jakimi posługuje się przewoźnik:  

w oparciu o jakie źródła:  …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 TAK      NIE 

e) weryfikacja numerów rej. pojazdów zgłoszonych do przewozu przez przewoźnika:   TAK      NIE 

f) weryfikacja w oparciu o referencje, rekomendacje lub polecenia:   TAK      NIE 

 
13. Rodzaj towarów będących przedmiotem spedycji / przewozu: 

Rodzaj towaru 
SPEDYCJA PRZEWÓZ 

TAK lub NIE % TAK lub NIE % 

a) sprzęt elektroniczny (RTV, audio, komputery i laptopy, 
telefony komórkowe, telekomunikacyjny, platformy do gier, 
dekodery, itp.) 

 TAK   NIE 
.............. % 

 TAK   NIE 
.............. % 

b) sprzęt AGD  TAK   NIE 
............... %  TAK   NIE 

............... % 

c) opony, części zamienne  i podzespoły samochodowe  TAK   NIE 
............... %  TAK   NIE 

............... % 

d) leki i farmaceutyki, parafarmaceutyki, suplementy diety, 
itp. przewożone w kontrolowanej temperaturze (chłodniami 
i izotermami) 

 TAK   NIE 
.............. % 

 TAK   NIE 
.............. % 

e) leki i farmaceutyki, parafarmaceutyki, suplementy diety, 
itp., których przewóz nie wymaga kontrolowanej 
temperatury 

 TAK   NIE 
.............. % 

 TAK   NIE 
.............. % 

f) kawa, herbata i wyroby czekoladowe  TAK   NIE 
............... %  TAK   NIE 

............... % 

g) wyroby alkoholowe i tytoniowe, w tym tytoń przetworzony  TAK   NIE 
............... %  TAK   NIE 

.................. % 

h) towary szybko psujące się (przewożone w kontrolowanej 
temperaturze) 

 TAK   NIE 
............... %  TAK   NIE 

............... % 

i) samochody, motocykle, skutery  TAK   NIE 
............... %  TAK   NIE 

............... % 

j) materiały niebezpieczne (ADR)  TAK   NIE 
............... %  TAK   NIE 

............... % 

k) mienie przesiedlenia, w tym mienie przeprowadzkowe  TAK   NIE 
............... %  TAK   NIE 

............... % 

l) przesyłki kurierskie  TAK   NIE 
............... %  TAK   NIE 

............... % 

 
m) inne nie wymienione powyżej (należy wpisać jakie): 

 
............... % 

 
............... % 

 
............... % 
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14. Zakres terytorialny przewozów (należy wpisać kraje): 
 

a) działalność spedycyjna: 

• kraje do których jest organizowany przewóz międzynarodowy: 
 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• kraje, w których jest organizowany przewóz kabotażowy: 
 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) działalność transportowa: 

• kraje, do których jest wykonywany przewóz międzynarodowy: 
 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• kraje, w których jest wykonywany przewóz kabotażowy: 
 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
15.  Czy reprezentanci przedsiębiorcy (członkowie zarządu, prokurenci, właściciele, pełnomocnicy)   biorą      

       czynny udział w wykonywaniu czynności:        
 

• przewozowych     TAK   NIE     • spedycyjnych     TAK   NIE 
 

16. Zakres prowadzonej działalności spedycyjnej:  
 

a) zawieranie umów o przewóz z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie transportu 
drogowego 

 TAK      NIE 

b) udzielania instrukcji w zakresie warunków przewozu, wyboru środka transportowego 
oraz trasy przewozu przesyłek 

 TAK      NIE 

c) opracowywanie instrukcji wysyłkowych  TAK      NIE 

d) przygotowanie dokumentów związanych z przewozem przesyłek  TAK      NIE 

e) załadunek i wyładunek przesyłki  TAK      NIE 

f) kontrola ilościowa i wagowa przesyłek  TAK      NIE 

g) pakowanie, przepakowanie towarów  TAK      NIE 

h) zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia  TAK      NIE 

i) zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej  TAK      NIE 

j) składowanie przesyłek (z wyjątkiem składu celnego lub magazynu celnego) zgodnie          
z obowiązującymi dla danego rodzaju towaru przepisami, normami oraz zwyczajami 
przed rozpoczęciem przewozu, w trakcie przewozu oraz po zakończeniu przewozu  
przez okres nie dłuższy niż 30 dni dla każdego z wym. rodzajów składowania 

 TAK      NIE 

k) składowanie przesyłek jw. powyżej 30 dni  TAK      NIE 

l) kompletacja przesyłek  TAK      NIE 

m) konfekcjonowanie towarów  TAK      NIE 

n) dystrybucja towarów  TAK      NIE 
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17. Załączone dokumenty (do ankiety proszę dołączyć skan dokumentów) 
1)

: 

a) zaświadczenie o wpisie do EDG, CEIDG lub KRS   TAK      NIE 

b) NIP  TAK      NIE 

c) Regon  TAK      NIE 

d) licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy  TAK      NIE 

e) licencja transportowa na wykonywanie przewozów krajowych  TAK      NIE 

f) licencja transportowa na wykonywanie przewozów międzynarodowych   TAK      NIE 

g) kopia aktualnej polisy OCS + ewentualne załączniki i aneksy   TAK      NIE 

h) kopia aktualnej polisy OCP + ewentualne załączniki i aneksy  TAK      NIE 

i) wypełnione pełnomocnictwo brokerskie   TAK      NIE 

 
1)  

Przekazanie ww. dokumentów warunkuje przedstawienie oferty na wnioskowane ubezpieczenie (zastrzeżenie  

do dotyczy zlecenia na wykonanie samego audytu) 
 
 

Przy wypełnianiu ankiety zalecamy skorzystanie z bazy wiedzy zawartej na naszych stronach: 

www.cds-odszkodowania.info 

www.oc-spedytora.info 

www.oc-przewoznika.info 

 

oraz z zakładki „Publikacje” znajdującej się na stronie głównej, gdzie znajduje się cały zbiór artykułów naszego 

autorstwa, które ukazały się w czasopismach transportowych, m. in. w TSLbiznes, Transport Manager, 

Truck&Business, Eurologistics oraz Transport i Spedycja. 

 
 
 
 
........................................................... 
/Miejscowość i data/ 
 
 
 
 
 
 
 
        ............................................................ 
                                                          /Podpis i pieczęć/  
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