
L I S T    P R Z E W O Z O W Y 
Nadawca : 
Imię i nazwisko ………………………………………….……….…………….. 
Kod pocztowy, Miasto …………………………………………...…………….. 
Ulica i nr domu …………………………………………………………………. 
Telefon ………………………………………………………………………….. 
 
Odbiorca : 
Imię i nazwisko ……………………………………………..………………….. 
Kod pocztowy, Miasto ………………………………………..….…………….. 
Ulica i nr domu …………………………………………………………………. 
Telefon ………………………………………………………………………….. 
 

Przesyłka jest wysyłana do : 
 

Polski                 Irlandii                 Anglii  
 
Liczba paczek: ……… ,  Waga: ……. kg,  Zawartość: …...……………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Wartość  przesyłki  …………………………….. 
 
Data przyjęcia przesyłki przez JOSE-KURIER:  ………………….………….. 
 
Numer  przesyłki …………………………/ 200….. 
 

POTWIERDZENIE  ODBIORU  PRZESYŁKI 
 
Ja …………………………………………………….…..,  syn/córka ……………………………….. 
Pesel ……………………………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem 
serii …………,  numer …………….…………. ,  wydanym w dniu …………...……………………. 
przez ……………………………, zamieszkały/a …………………………………………………….. 
Potwierdzam odbiór przesyłki  numer  ………………/ 200 …….  w nienaruszonym opakowaniu. 
 

Data ………………………        Czytelny  podpis …………………………………….. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja ………………………………………………..……..,  syn/córka ……………………………….. 
Pesel ……………………………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem 
serii …………,  numer ……..………………. ,  wydanym w dniu ………………...………………. 
przez ……………………………, zamieszkały/a ……………………………….………………….. 

oświadczam, iŜ 
1. Przesyłka nr ………………….. nie zawiera przedmiotów, których posiadanie i przewóz jest zabronione prawem polskim, państwa 

przeznaczenia lub unijnym, a w szczególności: wyrobów tytoniowych i alkoholowych, gotówki, papierów wartościowych, innych 
dokumentów o charakterze płatniczym; przedmiotów wartościowych ( wyrobów jubilerskich, dzieł sztuki, antyków, numizmatyki, itp. – 
sprzed 1945 r. ); broni i amunicji; artykułów szybko psujących się, wymagających specjalnych warunków przewozu; innych towarów, które 
swoimi właściwościami mogą stanowić zagroŜenie dla zdrowia osób mających         z nimi styczność, bądź mogących uszkodzić lub 
zniszczyć inne przesyłki; jak równieŜ innych towarów, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
oraz przesyłek, jeŜeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego        ( zwłaszcza naruszenia obszaru zastrzeŜonego ) ani teŜ towarów 
strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29.11.2000 r.            o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa ( Dz. U. z dnia 28.12.2000r. nr 119, poz. 1250 ).  

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia ustaleń zawartych w pkt 1 poddaję się obowiązkowi uiszczenia kary umownej w wysokości 2,000,00 
PLN , wyraŜam zgodę na dochodzenie odszkodowania w zakresie szkody przekraczającej wysokość ustalonej kary umownej. 

3. Zapoznałem/am  się z regulaminem przewozu przesyłek, warunkami pakowania, nadania i cennikiem  i w pełni je akceptuję . 
4. śądam   /   nie Ŝądam      ubezpieczenia przesyłki . 

 
 
Dnia …………………………  Czytelny podpis ………………………………  


