
Ubezpieczenie OC i AC 

Lista informacji, które są potrzebne do przygotowania polisy ubezpieczeniowej OC i AC. 

Bardzo prosimy o dostarczenie poniższych informacji, które pomogą nam szybko i sprawnie przygotować 
ofertę polisy, a jednocześnie znacznie ograniczą liczbę dodatkowych pytań z naszej strony. 

Pozdrawiamy serdecznie, Daytona Ubezpieczenia 

Jeżeli to możliwe to prześlij nam scan/zdjęcie dowodu rejestracyjnego. Jeżeli nie masz takiej możliwości, to wypełnij sekcję 3. poniżej. 

Daytona Ubezpieczenia - Milanówek 
ul. Średnia 5 
05-822 Milanówek 

Daytona Ubezpieczenia - Grodzisk 
ul. Sienkiewicza 25a 

05-825 Grodzisk Maz. 

Kontakt: 
e-mail: biuro@daytonaubezpieczenia.pl 

tel: 22 308 00 50 
www.daytonaubezpieczenia.pl

Numer starej polisy Nr polisy: Kwota składki:

Dotychczasowa firma ubezpieczeniowa

Data rozpoczęcia ubezpieczenia Dzień Miesiąc Rok

Preferowana forma płatności Gotówka Przelew

Preferowana ilość rat Jednorazowa 2 raty Więcej rat

Czy potrzebujesz ubezpieczenie NNW? Tak Nie

Czy potrzebujesz ubezpieczenie assistance/holowanie? Tak PL Tak UE Nie

Rodzaj użytkowania pojazdu:

- Użytek własny + dojazdy do pracy

- W celach prowadzenia działalności

- Inny

Czy samochód będzie regularnie używany przez:  

- osoby poniżej 26 roku życia Tak Nie

- osoby, które posiadają prawo jazdy krócej niż 2 lata Tak Nie

Jak długo będziesz autem za granicą Nie będę
Do 1 

miesiąca
Do 3 

miesięcy

Aktualny przebieg pojazdu

Sekcja 1 - Ubezpieczenie 

Imię i Nazwisko / Nazwa firmy**

Adres

Dane kontaktowe Telefon: E-mail:

PESEL Stan Cywilny

Nazwisko Panieńskie (do uwzględnienia zniżek)

Czy pojazd ma współwłaściciela?*** Tak Nie

Data wydania prawa jazdy

Dla firmy podaj dodatkowe dane NIP Regon

Sekcja 2 - Osoba ubezpieczająca 



Ubezpieczenie OC i AC 

Daytona Ubezpieczenia - Milanówek 
ul. Średnia 5 
05-822 Milanówek 

Daytona Ubezpieczenia - Grodzisk 
ul. Sienkiewicza 25a 

05-825 Grodzisk Maz. 

Kontakt: 
e-mail: biuro@daytonaubezpieczenia.pl 

tel: 22 308 00 50 
www.daytonaubezpieczenia.pl

Na kogo jest zarejestrowany pojazd: Ciebie Firmę Leasing

Rodzaj pojazdu Osobowy Ciężarowy Inny

Data ważności badania technicznego Data pierwszej rejestracji:

Numer rejestracyjny Data pierwszej rejestracji

Marka i model

Rok produkcji Pojemność silnika

Moc silnika Liczba drzwi

Data zakupu samochodu Liczba miejsc

Wersja wyposażenia

Czy pojazd był sprowadzony Tak Nie

Rodzaj paliwa Benzyna Diesel Benzyna/gaz

Numer VIN

Czy pojazd jest zakupiony na kredyt? Tak Nie

Sekcja 3 - Dane pojazdu 

Sposób ustalenie sumy AC Brutto Netto

Miejsce parkowania w nocy (najczęstrze)

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Immobilizer Alarm Inne

Czy pojazd ma uszkodzenia Tak Nie

Ile posiadasz kluczyków Wartość pojazdu

Preferowany wariant likwidacji szkody**** Serwisowy Kosztorysowy
Części 
oryginalne

Lista dodatkowego wyposażenia do ubezpieczenia

Sekcja 4 - Informacje dodatkowe do Auto-Casco 

** podaj dane na kogo jest zarejestrowany pojazd w dowodzie rejestracyjnym np. firma, leasing

*** jeżeli pojazd ma współwłaściciela dodaj jego dane w sekcji na notatki

**** Wyjaśnienie pojęć likwidacji szkody: 
- Wariant serwisowy AC (inaczej zwany bezgotówkowym lub warsztatem) polega na tym, że w przypadku szkody oddajesz auto do warsztatu, który 
wybierzesz w porozumieniu z ubezpieczycielem, a firma ubezpieczeniowa rozlicza się za naprawę bezpośrednio z serwisem – odszkodowanie w ogóle nie 
przechodzi przez Twoje ręce. Wariant serwisowy jest opcją droższą, ale znacznie wygodniejszą dla właścicieli pojazdów. Ubezpieczyciel poniesie faktyczne 
koszty naprawy, a ponadto możesz liczyć na jego pomoc w wyborze warsztatu. Wszystkie negocjacje dotyczące wysokości kosztów naprawy odbywają się 
na linii ubezpieczyciel-warsztat, a więc nie musisz się tym przejmować. Wstawiasz samochód do warsztatu i odbierasz naprawiony. 
- Wariant kosztorysowy AC (inaczej zwany gotówkowym lub wyceną) polega na tym, że w przypadku szkody dostaniesz odszkodowanie na podstawie 
kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę zakładu ubezpieczeń. Będziesz mógł dowolnie dysponować pieniędzmi z odszkodowania i samodzielnie 
wybrać warsztat, w którym naprawisz auto.

Zgody i oświadczenia 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Daytona Motors sp. z o.o. w celu 
przedstawienie oferty ubezpieczeniowej drogą telefoniczną lub elektroniczną. Bez tej zgody nie będziemy mogli do Ciebie zadzwonić z informację o polisie lub wysłać Tobie 
informacji 
przypominającej o kończącej się polisie. 
  
Wyrażam zgodę, aby informacje o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia, a także dokumenty, pisma i informacje dotyczące tego ubezpieczenia, w tym wniosek, oferta i 
polisa, zostały mi doręczone na podany adres e-mail/numer telefonu. 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacją znajdującą się na stronie www.daytonaubezpieczenia.pl, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celu 
przygotowania i  przedstawienia oferty ubezpieczenia.
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