
                                                                                                                   ………………….., dnia ..................... 

 

ZGŁOSZENIE  ROSZCZENIA  Z POLISY OC ZARZĄDCY DROGI 

(Wypełnia poszkodowany) 

 

 

1. Właściciel pojazdu /imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon/  

 

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

 

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

telefon............................... e-mail: ………………………………    PESEL …..…………… 

2. Kierujący w chwili szkody /imię i nazwisko, adres/ ……………………………………...  

 

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

 

3. Dokładna lokalizacja miejsca zdarzenia /miejscowość, nazwa ulicy, km drogi itp. /  

 

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

 

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

 

4. Czas zdarzenia / data , godzina / ............................................................................................ 

 

5. Przedmiot szkody  

POJAZD   

Rodzaj pojazdu .................................................. Marka, model, typ ....................................................... 

Nr rejestracyjny .............................. nr nadwozia (VIN) ............................................................. 

Nr silnika ............................................. Rok produkcji ...................  Kolor nadwozia ............................ 

Nr dowodu rejestracyjnego ...................................... Badania techniczne ważne do ............................... 

Przebieg (km) ..................................  Pojemność silnika (cm³) .....................  Moc silnika (kW) …….. 

Nr polisy ubezpieczenia OC .............................. wydana przez .................................................. 

Przeznaczenie pojazdu .............................................................................................................................. 
                                             (użytek własny, transport zarobkowy, działalność gospodarcza, inne – opisać)   

Szkoda poza pojazdem TAK    NIE   
6. Okoliczności 

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

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

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

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

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

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

 



 

7. Prędkość pojazdu w chwili zdarzenia …………………………………………………… 

8. Warunki atmosferyczne / deszcz, śnieg, oblodzenie, bez opadów, noc, dzień/ 

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

 

ZAKRES  USZKODZEŃ POJAZDU 

Prosimy o zaznaczenie znakiem X 

uszkodzonych części  

 

Opis uszkodzeń powstałych w wyniku ww. zdarzenia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9. Czy wypadek zgłoszono Policji lub Straży Miejskiej bądź Pogotowiu Ratunkowemu? 

Czy służby te interweniowały na miejscu zdarzenia ?Jeśli tak podać nazwę jednostki 

oraz jej adres: 

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

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

10. Domniemana przyczyna zdarzenia / zdaniem poszkodowanego/  

 

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

 

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

 

11. Świadkowie  /nazwiska, adresy zamieszkania, telefony, oświadczenia /  

 

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

 

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

 

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

12. Czy droga była znana poszkodowanemu ? / np. z  dojazdu do pracy, miejsca  

       zamieszkania  / ...................................................................................................................                 

                                           

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

Przód 



 

SZKIC SYTUACYJNY ZDARZENIA   (prosimy o możliwie wierne odzwierciedlenie sytuacji, w 

której doszło do zdarzenia, usytuowanie pojazdów po zdarzeniu, sytuacje na drodze, znaki drogowe, 

kierunki jazdy pojazdów itp.) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

13. Wysokość roszczenia w złotych  ......................................................................................... 

Do druku załączam: 

1) kserokopię następujących dokumentów (zaznaczyć):  

- dowodu rejestracyjnego pojazdu    

- prawa jazdy kierowcy                      

- dowodu osobistego                            

-   …………………………. 

2) dokumentację fotograficzną skutków zdarzenia  

 

14. Forma wypłaty odszkodowania:  

- na konto ( nazwa banku, nr konta ) 

……………………………………..………………………………………………….., 

15. Poszkodowany jest płatnikiem podatku VAT  -        TAK □      NIE □  

16. Poszkodowany ma możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT -TAK □      NIE  
17. Odszkodowanie należy przekazać:    

Posiadacz rachunku ………………………………………………………………………… 

 

Numer rachunku bankowego …………………………………………………………… 

Zgoda właściciela/współwłaściciela pojazdu na wypłatę odszkodowania na w/w rachunek 

(czytelny podpis):   

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

 
Oświadczam, że dane w punktach 1 – 17 oraz na szkicu i fotografiach są zgodne z  prawdą i  

zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy.     

 

 

 

………………………………………………..                                              …………………………………… 
                        miejsce i data zgłoszenia                                                                                              podpis zgłaszającego 

 

 



Załączniki: 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem roszczenia z odpowiedzialności 
cywilnej 

 
Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119) 

„ Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku informuję , że: 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8, 38 
– 500 Sanok.  Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób 
podany na stronie http://www.pzd.sanok.biz/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku w celu likwidacji szkody, w tym obsługi zgłoszenia, W tym celu 
przetwarzane będą dane zawarte w zgłoszeniu szkody, dokumentacji szkody, jak również informacje i 
dokumentacja pozyskana podczas procesu likwidacji szkody.  
 
Posiada Pan/i prawo do (o ile nie zakłóca to likwidacji szkody lub obowiązków PZD wynikających z 
przepisów prawa): 
- dostępu do treści swoich danych na podstawie  art. 15 RODO, 
- ich sprostowania na podstawie  art.16 RODO, 
- usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) na podstawie  art. 17 RODO, 
- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie  art.18 RODO, 
- przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  na podstawie  art.21 RODO, 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie  
art. 7 ust3 (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem). 
ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;  
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Rogoz e-mail: iod@pzd.sanok.pl 
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady 
reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, biura informacji 
gospodarczej i biura informacji kredytowej, o ile została udzielona zgoda, Rzecznik Finansowy, urzędy 
skarbowe, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się 
postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług assistance 
będących przedmiotem ubezpieczenia. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w 
Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom 
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, 
rzeczoznawcom majątkowym lub medycznym, agencjom marketingowym, czy też agentom 
ubezpieczeniowym obsługującym Pani/Pana umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
administratora. Warta zbiera dane od podmiotów zewnętrznych tj.: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
w zakresie historii szkodowości, Centralna Ewidencja Pojazdów w zakresie historii pojazdu, inne zakłady 
ubezpieczeń w zakresie zgłoszonych zdarzeń, placówki medyczne w zakresie informacji o stanie zdrowia, o 
ile została wyrażona zgoda, dostawcy usług assistance w zakresie przebiegu i rezultatów wykonanych usług 
oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy lub oceny zgłoszonego 
roszczenia. 

 
 
 
………………………………………………..                                              …………………………………… 
                        miejsce i data zgłoszenia                                                                                              podpis zgłaszającego 

 

mailto:iod@pzd.sanok.pl

