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ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
Dotyczy usługi realizowanej przez oddział w:  

Numer listu przewozowego:  Numer przesyłki:  

NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ OSOBA KONTAKTOWA PO STRONIE SKŁADAJĄCEGO REKLAMACĘ

Imię i nazwisko:  

Tel. kontaktowy:  

Fax:  

NIP:  E-mail:  

Reklamacja dotyczy*:

* PROSIMY O ZAKREŚLENIE
W ŚASIEDNIEJ RUBRYCE
WŁAŚCIWEGO POLA

 całkowitego braku
przesyłki W PRZYPADKU PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWEGO PROSIMY O PODANIE, PONIŻSZYCH INFORMACJI

 częściowego braku
przesyłki Waga uszkodzonego / brakującego towaru będącego przedmiotem roszczenia:  

 uszkodzenia
przesyłki

Czy reklamowana przesyłka była objęta ubezpieczeniem CARGO?
TAK  

 nieterminowej
dostawy NIE  

 innych zdarzeń
Jeśli tak, czy składający roszczenie będzie korzystał z tego ubezpieczenia?

TAK  

Kwota roszczenia (netto) w PLN:  NIE  

W PRZYPADKU UZNANIA REKLAMACJI, NALEŻNOŚĆ ZOSTANIE PRZEKAZANA NA PONIŻSZE DANE

Nazwa klienta:  Nazwa banku:  

Numer konta:  

Dokumenty niezbędnie wymagane do zgłoszenia reklamacji*:
JEŚLI REKLAMACJA DOTYCZY PRZEWOZU KRAJOWEGO JEŚLI REKLAMACJA DOTYCZY PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWEGO

 
oryginał listu przewozowego - egzemplarz dla odbiorcy, jeśli reklamację
składa odbiorca lub egzemplarz dla nadawcy, jeśli reklamację składa
nadawca lub zleceniodawca

 oryginał listu przewozowego - egzemplarz dla odbiorcy

 protokół szkody podpisany przez odbiorcę i kierowce przewoźnika -
oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośc z oryginałem  protokół szkody

 kopia faktury handlowej towarszyszącej przesyłce, potwierdzona za
zgodność z oryginałem  kopia faktury handlowej towarzyszącej przesyłce, potwierdzona

za zgodność z oryginałem

 inne dokumenty związane ze szkodą oraz z rodzajem i wysokością
roszczenia  inne dokumenty związane ze szkodą oraz rodzajem i wysokością

roszczenia

* PROSIMY O ZAKREŚLENIE W ODPOWIEDNICH RUBRYKACH DOKUMENTÓW
PRZESŁANYCH WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM
UWAGA: W WYJĄTKOWYCH WYPADKACH PRZEWOŹNIK MA PRAWO ŻĄDAĆ
DODATKOWYCH DOKUMENTÓW.
BRAKUJĄCE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY PRZESŁĄĆ W CIĄGU 14 DNI OD DATY
ZGŁOSZENIA
BEZ DOSŁANIA WW. DOKUMENTÓW REKLAMACJA NIE ZOSTANIE
ROZPATRZONA.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ PODPIS

  

zgodnie z obowiązującym prawem reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od otrzymania kompletu wymaganych dokumentów. przedstawienie roszczeń reklamacyjnych z tytułu uszkodzeń, utraty lub
ubytku przesyłki następują po upływie roku - zgodnie z art 77.3 Prawa przewozowego i art. 32.1 Konwencji CMR. W przypadku opóźnienia okres ten wynosi 2 miesiące przy przewozie krajowym, natomiast
przy przewozie miedzynarodowym wynosi 21 dni od daty dostawy. przedawnienie oznacza iż po upływie powyższych terminów Przewoźnik oddali żądania reklamacyjne nawet w sytuacji gdyby były one
zasadne.


