
 

 

ZGŁOSZENIE SZKODY Z TYTUŁU KRADZIEŻY 
SPRZĘTU I MASZYN ROLNICZNYCH 

 
 
1. Nr polisy AC.………………………................................................................ 

 
2. Właściciel: 

 
Imię i nazwisko/ Nazwa………………………………………………………………. 

PESEL/ REGON i NIP………………………………………………………………... 

Adres…………………………………………………………………………………… 

Tel………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail……………………………………………………………………………. 
  

 
3. Korzystający: (proszę uzupełnić, jeśli dane odmienne niż w pkt. 2) 

 
Imię i nazwisko/ Nazwa………………………………………………………………. 

PESEL/ REGON i NIP………………………………………………………………... 

Adres…………………………………………………………………………………… 

Tel………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail……………………………………………………………………………. 

 
 

 
4. Dane dotyczące maszyny rolniczej (sprzętu): 

 
Rodzaj maszyny (sprzętu).………………………………………………………………………………….. 

Marka………………………………………………………………………………………………………….. 

Typ i model……………………………………………………………………………………………………. 

Nr rejestracyjny……………………………………………………………………………………………….. 

Rok produkcji…………………………………………………………………………………………………. 

Pojemność silnika…………………………………………………………………………………………….. 

Ilość przepracowanych motogodzin………………………………………………………………………... 

Data ważności badania technicznego……………………………………………………………………… 

Rok złożenia (dotyczy składaków)………………………………………………………………………….. 

Przebieg w km………………………………………………………………………………………………… 

Nr nadwozia, podwozia, fabryczny, seryjny……………………………………………………………….. 

Maszyna (sprzęt) służy do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub innej zawodowej 

działalności zarobkowej (TAK/NIE, jeśli ‘TAK’ – rodzaj działalności)…………………………………... 

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

Czy Ubezpieczony jest pierwszym właścicielem?............................................................................... 

Czy maszyna została sprowadzona z zagranicy?............................................................................... 



 

 

Znaki szczególne wewnętrzne (plamy, uszkodzenia, dodatkowe wyposażenie, braki  

w wyposażeniu, wymienione na nietypowe części) ..……………………………………………………. 

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

Znaki szczególne zewnętrzne (dodatkowe wyposażenie, braki w wyposażeniu, zarysowania, 

uszkodzenia, odpryski, naklejki, lakier dodatkowy)………………………………………………………. 

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

Ogumienie (marka, rozmiar, zużycie)……………………………………………………………………… 

Liczba drzwi…………………………………………………………………………………………………… 

Ilość paliwa w zbiorniku w dniu kradzieży………………………………………………………………… 

Czy maszyna w ostatnim okresie była w warsztacie, jeśli tak to w jakim i jakich naprawa dokonano? 

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

Czy maszyna w ostatnim okresie była użyczana osobom trzecim? Jeśli tak to proszę podać dane tej 

osoby, datę i cel użyczenia sprzętu oraz datę zwrotu maszyny ……………………………………. 

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

Czy maszyna w ostatnim okresie przekraczała granice Polski? Jeśli tak, proszę podać datę, przejście 

graniczne i dane kierowcy oraz datę powrotu…………………………………………………. 

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

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

 
 

5. Sposób zabezpieczenia maszyny rolniczej przed kradzieżą 
 

Czy wszystkie drzwi były zamknięte na zamki?.................................................................................. 

Czy urządzenia alarmowe były włączone? Jeśli ‘TAK’ to jakie?......................................................... 

Czy szyby były pozamykane?............................................................................................................. 

Czy były dodatkowe zabezpieczenia (immobiliser, blokada skrzyni biegów, kierownicy)?................. 

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

Liczba otrzymanych kluczyków w dniu zakupu maszyny………………………………………………... 

Czy kluczyki kiedykolwiek zaginęły? Jeśli ‘TAK’ to czy zostały odnalezione?.................................... 

Czy były dorabiane dodatkowe kluczyki? Jeśli ‘TAK’ to kiedy, w jakiej firmie i ile sztuk?................... 

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

Czy w maszynie były w momencie szkody jakiekolwiek dokumenty? Jeśli ‘TAK’ to jakie?................ 

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

Gdzie (jeśli nie w maszynie) w momencie kradzieży znajdowały się dokumenty?............................. 

Gdzie w momencie kradzieży znajdowały się kluczyki?..................................................................... 

Kto oprócz właściciela miał dostęp do kluczyków i dokumentów pojazdu?........................................ 

Czy miejsce przechowania maszyny zostało należycie zamknięte (jeśli dotyczy)?............................ 

Czy drzwi były zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę 

wielozapadkową?......................................................................................................................... 



 

 

Jeśli drzwi były dwuskrzydłowe, czy chociaż jedno skrzydło było unieruchomione zasuwą 

góra/dół?..................................................................................................................................... 

Czy podwórze będące miejscem postoju maszyny jest ogrodzone a bramy zamykane?................... 

 
6. Dane dotyczące szkody: 

 
Data i godzina pozostawienia maszyny rolniczej w miejscu kradzieży............................................... 

Data i godzina zauważenia braku maszyny…................................................................................ 

Miejsce kradzieży (miejscowość, ulica, nr, miejsce)……………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 

Szczegółowy opis okoliczności zdarzenia…………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Miejsce na szkic miejsca postoju maszyny w momencie kradzieży (proszę uwzględnić inne pojazdy, 

otoczenie): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
7. Czy powiadomiono policję o zaistniałym darzeniu? 

 
TAK/NIE*………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa jednostki………………………………………………………………………………………………. 

Adres………………………………………………………………………………….................................. 
 

 
8. Wypłata odszkodowania: 

 



 

 

Czy przedmiot szkody jest objęty cesją, zastawem, leasingiem?       TAK        NIE   
(sprawdź w polisie) 
 
Jeśli TAK podaj dane instytucji: 
 

Nazwa…………………………………………………………………………………………………………. 

NIP/REGON…………………………………………………………………………………………………... 

Adres…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Odszkodowanie proszę przekazać na: konto/ przekazem pocztowym na podany w zgłoszeniu 
adres*…………………………………………………………………………………………………………..  
 

Właściciel konta………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa banku ……………………………………………………………………………............................. 

Nr konta……………………………………………………………………………………………………….. 
 

9. Do niniejszego zgłoszenia załączam: 
 
      Oryginał dowodu rejestracyjnego 

      Oryginał karty maszyny rolniczej  

      Oryginał polisy AC 

      Oryginał faktury zakupu 

      Oryginał umowy kupna-sprzedaży 

      Dokumenty odprawy celnej (jeśli samochód został kupiony za granicą) 

      Oryginał metryki maszyny rolniczej 

      Komplet kluczyków (oryginalne, nieoryginalne) 

      Kluczyki do alarmów 

      Dokument poświadczający montaż, sprawność urządzeń zabezpieczających 

      Kserokopia dowodu osobistego 

      Zaświadczenie z policji 

 

10. Dane świadków zdarzenia: (osoby mogące potwierdzić fakt zaparkowania maszyny w miejscu 
dokonania kradzieży) 
 
(Imię i nazwisko, adres, tel.) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………. 

 
 
11. Oświadczenia ubezpieczonego Właściciela/ korzystającego z maszyny rolniczej: 
 

1) przedmiot szkody nie był / był* ubezpieczony w tym samym czasie od tego samego ryzyka w 
innym zakładzie ubezpieczeń 

2) jestem/ nie jestem* płatnikiem podatku VAT. 



 

 

3) Po zakupie maszyny dokonałem/ nie dokonałem* rozliczenia podatku VAT naliczonego przy jego 
zakupie w kwocie……………………………………………… 
                            

 
 
..............................................................                              ……………………………………… 
 (data, miejscowość)          (podpis zgłaszającego) 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 


