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Dzień dobry, 
 

Latem 2004 roku ówczesny zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z siedzibą  

w Krakowie zlecił nam przygotowanie zrębów projektu, który mógłby posłużyć jako podstawa stworzenia 

jednolitego w skali kraju wzorca ubezpieczania ryzyk działalności ośrodków szkolenia kierowców. Jesienią tego 

samego roku, na zjeździe delegatów Stowarzyszeń PFSSK nasz program ubezpieczania OSK uzyskał 

rekomendację środowiska. Od tamtej pory jest udostępniany wszystkim OSK w całym kraju i wykorzystywany do 

ubezpieczenia nie tylko pojazdów szkoleniowo-dydaktycznych ale również pozostałego mienia ośrodków. 

Według tego programu realizowana jest też umowa grupowego ubezpieczenia na życie członków i pracowników 

osk. Z programu korzystają również osk należące do PIGOSK oraz OIGOSK. 
 

W celu prowadzenia przez nasze biuro spraw ubezpieczeniowych Pani/Pana firmy w zakresie 

pojazdów szkoleniowo-dydaktycznych NJ – uprzejmie proszę o przesłanie pocztą elektroniczną: 
 

1. wypełnionego i podpisanego załączonego pełnomocnictwa brokera ubezpieczeniowego,  
 

2. wypełnionego załączonego wniosku - ankiety (obu stron); zamieszczone tam rubryki odnoszą 

się danych, które będą nam niezbędne do właściwego prowadzenia ubezpieczeń. Bardzo 

proszę pamiętać o wskazaniu w nim adresu korespondencyjnego na który mamy przesyłać 

oryginały dokumentacji ubezpieczeniowej. W związku z tym, iż wniosek-ankieta jest 

załącznikiem do pełnomocnictwa, bardzo proszę o jego podpisanie (tak samo proszę 

podpisać pełnomocnictwo); obok podpisów proszę postawić pieczęcie firmowe.  
 

3. Do skanu wniosku - ankiety i pełnomocnictwa proszę dołączyć i przesłać nam mail'em: 

a. dowody rejestracyjne wszystkich pojazdów NJ, 
b. bieżąco obowiązujące polisy ww. pojazdów. 

 

UWAGA! Proszę o przesłanie do nas skanów dokumentów przede wszystkim na adres: 

osk@brokerregis.pl, który jest specjalnym adresem dedykowanym w naszym biurze do obsługi 

Umowy Ubezpieczenia Generalnego OSK.   
 

Zaznaczam, iż poza ubezpieczeniem pojazdów, prowadzimy dla środowiska osk również specjalne 

programy w pozostałych rodzajach ubezpieczeń dedykowanych tej grupie zawodowej. Wszystkie 

grupy ubezpieczeń są przygotowane wg standardów taryfowych i zakresów ochrony niedostępnych 

indywidualnemu odbiorcy. 
 

Osoby pilotujące w Biurze program OSK:, poniżej adresy e-mail i kont. telefoniczne:  

• Łukasz Lach <biuro.llach@brokerregis.pl>; 94 345 92 74; kom.: 602 178 449 
• Ewa Grabowska <biuro.egrabowska@brokerregis.pl>; 94 345 92 74; kom.: 602 178 449 

 

Do ubezpieczenia pojazdów NJ i OSK na warunkach porozumienie generalne zawarte z UNIQA TU SA. 

mogą przystępować osoby (fizyczne i prawne) będące członkami, lub aplikujące do jednej z nw. 

organizacji środowiskowych osk: OIGOSK z siedzibą w Koszalinie, PIGOSK z siedzibą w Warszawie, 

PFSSK z siedzibą w Krakowie (w tym przypadku przynależność do Federacji jest realizowana poprzez 

wcześniejsze przystąpienie do któregoś ze Stowarzyszeń skupionych w Federacji). 

 

         
         


