NIE STRZELAJ SOBIE
W KOLANO KUPUJĄC

KIEPSKĄ POLISĘ OCP
Poznań, 12 września 2017r.

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego /Ubezpieczającego jako przewoźnika drogowego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania:
• umowy przewozu, jaką ponosi on na podstawie
przepisów/zgodnie z przepisami … [prawa polskiego (Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo Przewozowe i aktów wykonawczych) oraz Konwencji o Umowie
Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)]

lub

• umowy przewozu przesyłek w transporcie krajowym i/lub
międzynarodowym i/lub kabotażowym

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

lub
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
przewoźnika za:
• całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego
uszkodzenie w trakcie wykonywania międzynarodowego i/lub
krajowego i/lub kabotażowego transportu samochodowego,
którą Ubezpieczający ponosi zgodnie z …

lub

• szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przewozu, powstałe od chwili przyjęcia
przesyłki do przewozu do momentu wydania odbiorcy.

Ale …

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
… POD PEWNYMI WARUNKAMI, NP.:

• posiadanie przez przewoźnika odpowiedniego zaświadczenia
o prowadzeniu działalności gospodarczej (49.41.Z - PKD 2007)
oraz wymaganych przepisami prawa zezwoleń i licencji –
większość zakładów ubezpieczeń
• dokonywanie przewozów wyłącznie środkami transportu
zgłoszonymi do ubezpieczenia – np. PZU, Uniqa, Compensa
i Lutz
• wystawianie listu przewozowego na Ubezpieczającego / wpisanie
Ubezpieczającego do listu – Hestia, Compensa, Warta, Generali

plus …

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
… OGRANICZENIAMI I WYŁĄCZENIAMI
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•
•
•
•
•
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•
•

PZU
Warta
Uniqa
Compensa
Generali
Gothaer
Hestia
InterRisk
Lutz
Allianz

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

KIEPSKIE POLISY OCP
5 przykładów polis OCP, które
nie pokryły tego, co w danym
przypadku pokryć powinny

KIEPSKIE POLISY OCP - SKUTKI
PRZYKŁAD 1.

Przewoźnik przewoził telewizory z Polski do Szwecji. Odbiorca
nie przyjął towaru i kierowca zaparkował pojazd na zewnętrznym
parkingu dla oczekujących na rozładunek. W nocy dokonano
kradzieży części telewizorów.
Wartość szkody to 19.511,50 EUR (ca 82.000 PLN)
Zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania uzasadniając tym, że …
POJAZD ZOSTAŁ ZAPARKOWANY W MIEJSCU NIEZGODNYM
Z WARUNKAMI UBEZPIECZENIA OCP

KIEPSKIE POLISY OCP - SKUTKI

82.000 PLN – JAK BOLI STRATA?

• mieszkanie o pow. 54 m2 w Świdnicy lub
38 m2 w Lublinie
• mały domek na wsi o pow. 60 m2 w woj. łódzkim
• bezpłatne 5 letnie studia w innym mieście w
Polsce (koszty zakwaterowania i utrzymania)
• ciągnik siodłowy Daf XF 105.460, 2010 r.

KIEPSKIE POLISY OCP - SKUTKI
PRZYKŁAD 2.
Od dużego spedytora przewoźnik otrzymał zlecenie przewozu telewizorów z
Polski do Francji. Przewoźnikiem określonym w poz. 16 listu CMR był spedytor
zlecający przewóz. W czasie postoju na parkingu w Niemczech doszło do
kradzieży części ładunku.

Wartość szkody to 23.404,70 EUR (ok. 98.000 PLN)

Zakład ubezpieczeń odmówił odszkodowania, gdyż …
… NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŻELI LIST
PRZEWOZOWY NIE JEST WYSTAWIONY NA PRZEWOŹNIKA

KIEPSKIE POLISY OCP - SKUTKI

98.000 PLN – JAK BOLI STRATA?
• mieszkanie o pow. ok. 25 m2 w Bydgoszczy lub 70 m2
w małej miejscowości na Dolnym Śląsku
• dom o pow. ok. 130 m2 na wsi w woj. wielkopolskim
• czesne na 5-letnich renomowanych prywatnych
studiach w miejscu zamieszkania w Polsce oraz
kieszonkowe na KFC i piwo
• ciągnik siodłowy DAF FT XF105, 2012 r.

KIEPSKIE POLISY OCP - SKUTKI
PRZYKŁAD 3.
Przewoźnik otrzymał zlecenie przewozu lodówek ze Słowacji do Rosji.
Na łuku drogi w terenie zabudowanym, z powodu zajechania drogi przez inny
pojazd kierowca dokonał nagłego skrętu, co spowodowało utratę panowania
nad pojazdem i zjechanie z drogi do przydrożnego rowu. Wskutek wypadku
drogowego doszło do uszkodzenia lodówek znajdujących się na naczepie.

Wartość szkody to 29.986,18 EUR (ok. 119.000 PLN)
Zakład ubezpieczeń uznał, że przekroczenie prędkości
o 15 km/h stanowi rażące naruszenie przepisów, ZARZUCIŁ
kierowcy RAŻĄCE NIEDBALSTWO i odmówił odszkodowania.

KIEPSKIE POLISY OCP - SKUTKI

119.000 PLN – JAK BOLI STRATA?

• mieszkanie nawet o pow. ok. 40 m2 w Krakowie lub
37 m2 w Zabrzu
• stary dom o pow. ok. 160 m2 na wsi koło Kutna
• czesne na studiach w większym mieście + koszty
utrzymania + tani samochód
• ciągnik siodłowy Mercedes Actros 1844 Euro 5, 2011 r.
lub dostawczy Iveco Daily 35S15, 2016 r.

KIEPSKIE POLISY OCP - SKUTKI
PRZYKŁAD 4.
Przewoźnik przewoził opony ze Słowacji do Rosji. Na Ukrainie od
spedytora otrzymał polecenie odprawienia się na UC we Lwowie
i wydania towaru spedytorowi, który miał dostarczyć go do odbiorcy
w Moskwie. Towar został odprawiony w fikcyjnym UC, wydany
spedytorowi-oszustowi i nigdy nie dojechał do odbiorcy.

Wartość szkody to 2.102.293,87 RUB (ponad 210.000 PLN)

Zakład ubezpieczeń odmówił pokrycia szkody, ponieważ
POLISA NIE OBEJMOWAŁA WYDANIA TOWARU OSOBIE
NIEUPRAWNIONEJ

KIEPSKIE POLISY OCP - SKUTKI

210.000 PLN – JAK BOLI STRATA?

• mieszkanie o pow. 59 m2 w Zabrzu, 42 m2 w
Gdańsku lub 30 m2 w Warszawie
• dom o pow. ok. 105 m2 na wsi koło Opola
• czesne na studiach I stopnia w Wielkiej Brytanii
lub we Francji oraz koszty taniego zakwaterowania i oszczędnego utrzymania
• ciągnik siodłowy Volvo FH 460 4x2 Euro 5, 2014

KIEPSKIE POLISY OCP - SKUTKI
PRZYKŁAD 5.
Przewoźnik 1. otrzymał zlecenie przewozu miedzianego kabla z Niemiec do
Kazachstanu. Zlecił przewóz przewoźnikowi 2., ten zaś przewoźnikowi 3.
określając w zleceniu miejsce dostawy w Polsce. Przewoźnik 3. dostarczył
towar zgodnie ze zleceniem, pomimo określenia w liście CMR miejsca dostawy
w Kazachstanie. Towar został wydany nieznanym osobom i utracony.

Wartość szkody to 68.504,76 EUR (295.290 PLN)

Zakład ubezpieczeń odmówił pokrycia szkody, gdyż …
… POLISA NIE OBEJMOWAŁA WYDANIA TOWARU OSOBIE
NIEUPRAWNIONEJ (TUTAJ OSZUSTOWI)

KIEPSKIE POLISY OCP - SKUTKI

295.290 PLN – JAK BOLI STRATA?
• mieszkanie o pow. ok. 42 m2 w Poznaniu 70 m2 w
Białymstoku
• dom o pow. ok. 155 m2 na wsi w woj. kujawskopomorskim
• czesne na studiach I stopnia w Wielkiej Brytanii lub
we Francji oraz koszty zakwaterowania i utrzymania +
niedrogi samochód osobowy
• ciągnik siodłowy Daf XF460 Euro 6, 2014 r. + naczepa
Schmitz Cargobull firanka, 2015 r.

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
Zakres pokrycia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
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Różne zakłady ubezpieczeń oferują różne poziomy
ochrony i w mniejszym lub większym stopniu pokrywają
określone ryzyka.

To powoduje, że …

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

PRZEWOŹNIKA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Polisa OCP
Zakres pokrycia
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Więcej szczegółów we wrześniowym
wydaniu Transport Managera i na portalu:

www.cds-odszkodowania.info
Wykład prowadził:

Jerzy Różyk, kancelaria CDS

Dziękuję za uwagę.

