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 Doradztwo transportowe  

ANKIETA OCENY RYZYKA 
(ubezpieczenie OC przewoźnika umownego / OC spedytora) 

1. Dane Ubezpieczającego: 
 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

NIP: ……………………………………………………………………………………….……… Regon: ………………………………………………………………………………….……………… 

    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):   

 

4. 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) …………………… % 
 

5. 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, Timo-Com, inne: ………………………………………) …………………… % 

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

6. 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, Timo-Com, inne: ………………………….…….……) …………………… % 

c) zleceniodawcy okazjonalni spoza giełd transportowych  …………………… % 
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7. Charakterystyka zleceniodawców (dających zlecenie) – wszyscy to 100%: 
 

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

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

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

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

 
8. Kto dokonuje przewozu z umów przewozu zawieranych ze zleceniodawcami (pkt. 4a) – wszystkie to 100%: 
 

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

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

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

9. Kto dokonuje przewozu z umów spedycji zawieranych ze zleceniodawcami (pkt. 4b) – 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 …………………… % 

10.  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: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………… % 

 
11. Sposób weryfikacji przewoźników obcych i z giełd transportowych, oferujących wykonanie przewozów: 

a) identyfikacja osób składających oferty przewozu w siedzibie przewoźnika:     TAK      NIE 

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

c) sprawdzanie autentyczności dokumentów, którymi posługuje się przewoźnik:  

• w oparciu o rejestr KRS: ……………………………………………………………………………………………………………. 

• w oparciu o rejestr CEIDG: ………………………………………………………………………………………………………. 

 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

d) weryfikacja zezwoleń i licencji transportowych: 

•  w przypadku przewoźników polskich – w rejestrze KREPTD: ……………………………………. 

                                                        – w rejestrze GITD: …………………………………………. 

• w przypadku przewoźników zagranicznych (podać, w jakich rejestrach): ………….. 

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

 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

 

e) weryfikacja przewoźników z terenu Unii Europejskiej - w systemie VIES:   TAK      NIE 

f) weryfikacja przewoźników z poza obszaru Unii Europejskiej (w jakich rejestrach): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 TAK      NIE 

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

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

i) weryfikacja w oparciu o referencje, rekomendacje lub polecenia:   TAK      NIE 
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12. Załączone dokumenty (do ankiety proszę dołączyć skany 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) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika (obow. od 16.08.2013 r.)  TAK      NIE 

f) licencja na wykonywanie przewozów krajowych (obow. przed 16.08.2013 r.)  TAK      NIE 

g) licencja na wykonywanie przewozów międzynarodowych / licencja wspólnotowa  TAK      NIE 

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

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

j) wypełnione pełnomocnictwo brokerskie   TAK      NIE 

 
1)  

Przekazanie ww. dokumentów warunkuje przedstawienie oferty na wnioskowane ubezpieczenie  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych                         

w ankiecie w związku z jej przetwarzaniem oraz w celu przesyłania drogą elektroniczną (za pośrednictwem 

maili) innych informacji, 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. 
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