
  
 

                                                                                                                               
PROTOKÓŁ SZKODY 

(SPISANY PODCZAS DORĘCZENIA / PO DORĘCZENIU∗ U KLIENTA)  
               
 

Numer listu przewozowego               
 

Opis opakowania             
  Opakowanie firmowe .................................................................................................. 
  Taśma (jaka) .................................................................................................. 
  Karton  .................................................................................................. 
  Skrzynia  .................................................................................................. 
  Folia (jaka) .................................................................................................. 
  Pojemnik (jaki) .................................................................................................. 
  Papier  .................................................................................................. 
  Inne (jakie)  .................................................................................................. 
               
Czy opakowanie zewnętrzne przesyłki jest uszkodzone?  Nie      
  Tak (jak)   
Czy są oznaczenia ostrzegawcze?      Tak    Nie    
               
Zabezpieczenie towaru wewnątrz opakowania:  Brak   Jest

  
     - jakie   

  - profile styropianowe     - folia  
  

    
  - przekładki tekturowe     - wypełniacz       
               
  - inne (jakie)   
               
Zabezpieczenie wewnętrzne:   Uszkodzone    Nie uszkodzone    
Rodzaj szkody:              
  - braki w przesyłce   - połamanie    - wgniecenie    
  - zamoczenie   - stłuczenie    - przedziurawienie   
  - porysowanie   - zabrudzenie    - rozdarcie     
  - inne (jakie)   
Rozmiar szkody (spis z natury):            

 

Uwagi:              

  

  Ilość dni, które upłynęły od doręczenia przesyłki        

               

..........................................        ........................................ 
Czytelny podpis kuriera        Czytelny podpis odbiorcy 
 
                                                 
∗ niepotrzebne skreślić 

   Tak 

  ą- folia b belkowa 

Szczegółowe zasady wnoszenia reklamacji zawarte są w Regulaminach/Warunkach: DPD Polska 

Sp. z o.o., DPD Strefa Paczki Sp. Z o.o., Siódemka S.A., dostępnych na stronach internetowych 

www.dpd.com.pl , www. Strefapaczki.pl , www.siodemka.com 

Miejscowość  RRRRRRRRRR.. 

Data spisania protokołu RRRRRRRRRR.. 

Godzina spisania protokołu RRRRRRRRRR.. 
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