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DANE POŚREDNIKA TUiR WARTA SA 

Imię i nazwisko/nazwa:      Numer Pośrednika:       

Tel. Kontaktowy:       Adres mailowy Pośrednika:       

DANE MINIMALNE 
(
1
 pozycje wystarczające do wyceny przy wznowieniu ubezpieczenia) 

1Numer ostatniej/ubiegłorocznej 
wyceny:

1Numer ubiegłorocznej polisy: 1Przebieg: 1Numer VIN

1Szacunkowa wartość pojazdu  1Wartość netto: Tak Nie 1Czy pojazd w Leasingu? Tak Nie

DANE OGÓLNE DO UBEZPIECZENIA

Numer rejestracyjny: Rok produkcji: 

Wartość szacowana prze klienta      Wartość wynikająca z wymagań leasingu      Wartość ustalona przez inne TU

DANE SZCZEGÓŁOWE POJAZDU DO WYCENY

Czy na pojeździe przeprowadzano naprawy blacharsko-lakiernicze, co było naprawiane:

Wypisz istniejące uszkodzenia:       

Rodzaj pojazdu (dane z ostatniej strony dowodu rejestracyjnego): 
Marka pojazdu (pole D1 z dowodu rejestracyjnego):  

Model (pole D3 z dowodu rejestracyjnego): Typ (rodzaj nadwozia np. sedan, kombi oraz 

ilość drzwi):       

Oznaczenie komplementacji wyposażenia 

(wersja):       

Pojemność  silnika (pole P1 z dowodu 

rejestracyjnego):       

Moc w Kw (pole P2 z dowodu rejestracyjnego): Rodzaj Paliwa (pole P3 z dowodu 

rejestracyjnego):       

Masa Całkowita pojazdu (pole F1 z dowodu rejestracyjnego):       Rodzaj skrzyni biegów 

Data I rejestracji (pole B z dowodu rejestracyjnego):       
Data I rejestracji w Polsce  dla pojazdów sprowadzonych (Pole Adnotacje 

Urzędowe):  

Wyposażenie ponadstandardowe pojazdu
2
: 

Szczególny charakter eksploatacji: 

a) taxi, nauka jazdy, wynajem: Tak     Nie   

b) jazdy wyścigowe/rajdowe/testowe: Tak     Nie   

 

Stan utrzymania pojazdu: dobry / przeciętny / zły:       

DODATKOWE INFORMACJE DOT. POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH, PRZYCZEP I NACZEP 

Rodzaj kabiny: Liczba miejsc (w szczególności dla 

autobusów)      

Liczba osi i liczba kół  ( Pole L z dowodu 

rejestracyjnego):       

Rodzaj zabudowy (np. skrzynia z plandeką, 

chłodnia, cysterna itp.):       

Rok produkcji zabudowy      Producent zabudowy      Data montażu zabudowy      

Wyposażenie zabudowy (np. agregat, widna załadowcza, waga, dźwig HDS,  itp.)- podaj wartość w chwili  montażu, datę montażu i nazwę producenta:  

 

UWAGA – do ustalenia wartości rynkowej pojazdu i zastosowania jej jako suma ubezpieczenia AC wymagane jest uzyskanie 
wszystkich ww. istotnych informacji o pojeździe. 

W przypadku braku ww. informacji, COA nie wykonuje wycen wartości pojazdu. 

Konieczne jest wypełnienie wszystkich pozycji oznaczonych jako dane minimalne 
2
 Wyposażenie ponadstandardowe może zostaćpominięte w wycenie wartości pojazdu. Jednocześnie dla pojazdów klasy Premium (np.: AUDI, BMW, JAGUAR, LEXUS, 

MERCEDES itp.) zaleca się podanie dokładnego opisu wyposażenia (np. uzyskane z ASO) z uwagi na możliwe duże rozbieżności w wartości pojazdu. W przypadku 
trudności w ustaleniu wyposażenia ponadstardardowego w pojazdach klasy Premium zaleca się wykonanie oględzin oraz wyceny przez rzeczoznawcę WARTY. 

W przypadku pojazdów nie uwzględnionych w systemach eksperckich, dla których wskazano szczególny charakter eksploatacji lub konstrukcji, wycena powinna być 

przeprowadzone przez rzeczoznawcę WARTY na podstawie dodatkowych informacji wskazanych przez rzeczoznawcę (dane teleadresowe właściciela pojazdu oraz 

pośrednika, dokumentacja fotograficzna itp.)..  

ISTOTNE INFORMACJE DO USTALENIA WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU 

(proszę wybrać)

Przebieg: Numer VIN* * * jeśli nie podano wyżej
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