
      

  
 
 

 
 

 

A N K I E T A 

 

 CZY TWOJA POLISA OCP JEST DOBRA? 

PRZEANALIZUJ JEJ ZAKRES I OCEŃ SAM, CZY MASZ SZANSĘ NA ODSZKODOWANIE. 
 

 

 
Lp. Pytania dotyczące zakresu ubezpieczenia OCP TAK lub NIE 

 

 1. Czy polisa obejmuje szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa 
Twojego, Twoich kierowców i podwykonawców?   TAK             NIE     

 

 2. Czy polisa obejmuje szkody powstałe wskutek wydania towaru                        
osobie nieuprawnionej (fałszywemu podwykonawcy lub odbiorcy)?   TAK             NIE     

 

 3. Czy polisa obejmuje szkody powstałe w czasie przewozów 
wykonywanych przez Twoich podwykonawców?   TAK             NIE     

 

 4. Czy polisa uwzględnia ochronę za szkody spowodowane przez 
emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej?   TAK             NIE     

 

 5. Czy polisa obejmuje szkody kradzieżowe powstałe w czasie postojów 
poza parkingami strzeżonymi? 

  TAK             NIE     
 

 6. Czy polisa obejmuje szkody kradzieżowe na postojach, gdy pojazd 
jest pozostawiony bez dozoru?  

  TAK             NIE     
 

 7. Czy polisa obejmuje szkody powstałe wskutek prowadzenia pojazdu 
pod wpływem alkoholu i środków odurzających? 

  TAK             NIE     
 

 8. Czy polisa obejmuje szkody powstałe wskutek konfiskaty lub 
przetrzymywania towaru przez uprawnione organy kontroli? 

  TAK             NIE     
 

 9. Czy polisa obejmuje szkody powstałe w artykułach żywnościowych, 
jeżeli naczepa nie posiada ważnego świadectwa ATP?    TAK             NIE     

 

 10. Czy polisa obejmuje szkody wynikające z nieprzestrzegania przepisów 
prawa o ruchu drogowym? 

  TAK             NIE     
 

 11. Czy polisa uwzględnia ochronę w przypadku nie wpisania Twojej firmy 
w list przewozowy?   TAK             NIE     

 

 12. Czy polisa uwzględnia ochronę za przewozy wykonywane wszystkimi 
pojazdami, bez obowiązku ich zgłaszania ubezpieczycielowi?   TAK             NIE     

 

 13. Czy polisa uwzględnia ochronę za przewozy towarów wykonywane 
przez kierowców będących na tzw. samozatrudnieniu?   TAK             NIE     

 

 14. Czy polisa uwzględnia ochronę za przewozy towarów sklasyfikowa-
nych jako niebezpieczne (ADR)? 

  TAK             NIE     
 

 15. Czy polisa uwzględnia ochronę za przewozy wszystkich towarów, 
które przewozisz lub zamierzasz przewozić w przyszłości?   TAK             NIE     
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Jeżeli odpowiedziałeś TAK na wszystkie pytania, ... 

... możesz jechać spokojnie. Zakres Twojej polisy daje bardzo szerokie pokrycie i chroni              

od większości ryzyk, z którymi mierzysz się wykonując przewozy.  

Gratulacje. 

Jeżeli nie odpowiedziałeś TAK na niektóre pytania, ... 

... zastanów się, czy taki zakres polisy OCP jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami. Niektóre 

ryzyka nie muszą być chronione polisą OCP. Zbędne jest rozszerzanie ochrony np.:                       

o podwykonawców, jeżeli wykonujesz przewozy wyłącznie pojazdami własnymi lub o szkody 

spowodowane przez emigrantów, jeżeli nie wykonujesz przewozów w krajach o dużym 

nasileniu ruchu migracyjnego. Zbędne jest również zniesienie obowiązku posiadania 

świadectwa ATP, jeżeli nie przewozisz towarów wymagających kontrolowanej temperatury.  

Jeżeli odpowiedziałeś NIE na większość pytań, ... 

... Twoja polisa OCP nie gwarantuje optymalnej ochrony, a znaczna część ryzyk nie podlega 

ochronie ubezpieczeniowej. Oznacza to, że w razie wystąpienia szkody, która nie jest objęta 

ubezpieczeniem, zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania. W takiej sytuacji szkodę 

będziesz musiał pokryć sam.  

 

Jakie są najczęstsze błędy w polisach OCP, jak i gdzie zawrzeć dobre ubezpieczenie, na co zwrócić 

uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i jaki jest zakres Twojej odpowiedzialności, znajdziesz 

na naszym portalu www.cds-odszkodowania.info.  

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z naszym biurem: 

CDS Kancelaria Brokerska 

02-785 Warszawa, ul. Wiolinowa 10 lok. 53 

tel.: 609 204-707, 607 487-600, 607 074-607, fax: 22 490-50-58 

e-mail: biuro@cds-odszkodowania.pl 

 

 

 

 

Opracowanie: CDS Kancelaria Brokerska, 02-785 Warszawa, ul. Wiolinowa 10 lok. 53 

Data opracowania: styczeń 2019 

Nota prawna:  

Niniejszy materiał stanowi własność intelektualną CDS Kancelaria Brokerska i nie może być powielany                                 

i rozpowszechniany bez zgody CDS Kancelaria Brokerska.   

                  

 

UWAŻAJ! 
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