
Fo
t.

 M
er

ce
de

s-
B

en
z

POLISA OCP. CO TRZEBA WIEDZIE  
PRZED JEJ ZAKUPEM

rzeniesienie na zak ad ubezpiecze  
obowi zku zap acenia odszkodowa-

nia nie jest a  tak proste jak kupowanie 
polisy. Aby zrobi  to skutecznie, nale y 
naby  tak  polis , która b dzie pokrywa-
a szkody, na które przewo nik faktycz-
nie jest nara ony. Do tego potrzebna 
jest wiedza, której � patrz c po jako ci 
polis OCP i ilo ci odmów odszkodowa  
� przewo nikom niestety brakuje. Dlate-
go kupowanym przez nich polisom OCP 
równie  wiele brakuje, czego efektem s  
liczne odmowy odszkodowa .

Niewiedza przewo ników nie jest jed-
nak jedyn  przyczyn  takiego stanu rze-
czy. W obszarze TSL kr  tysi ce polis 
OCP, a przy ich zawieraniu bierze udzia  
do  liczna rzesza ludzi � przewo ni-

ków, po redników ubezpieczeniowych 
i pracowników zak adów ubezpiecze . 
Jako  polis b d cych w posiadaniu 
przewo ników jest wi c nie tylko mier-

nikiem poziomu ochrony, ale równie  
miernikiem poziomu wiedzy wszystkich, 
którzy bior  udzia  procesie ubezpiecza-
nia � z przewo nikami w cznie. Cz  
z polis OCP znajduj cych si  w r kach 
przewo ników to jednak najzwyklejsze 
�gnioty ubezpieczeniowe�. Wniosek jest 
wi c taki, e stan wiedzy wielu pseudo-
-fachowców ubezpieczeniowych nie po-
zwala na �skrojenie� polisy na miar  po-
trzeb przewo nika. Gdy taki przewo nik 

bezwiednie kupuje �gniota OCP� i do-
staje pó niej laurk  w postaci odmowy 
wyp aty odszkodowania, pretensje mo e 
mie  jedynie do siebie. Skoro sam kupi  

kiepsk  polis , sam musi poradzi  sobie 
z odszkodowaniem. 

Mo na wyodr bni  dwa rodzaje ubezpie-
cze  OCP � takie, które zosta y zawarte 
na podstawie ogólnych warunków stoso-
wanych przez zak ady ubezpiecze  oraz 
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takie, które zosta y zawarte na podsta-
wie indywidualnie wynegocjowanych.

Oba rodzaje polis OCP posiadaj  
i zalety i wady. Zalet  pierwszej grupy 
ubezpiecze  OCP jest zwykle niska cena 
i to, e mo na je kupi  u ka dego agen-
ta. Polisy z tej grupy maj  jednak wiele 
wad, które znacznie ograniczaj  ochron  
ubezpieczeniow . Zaliczy  mo na do 
nich np.: rygorystyczne warunki doty-
cz ce postojów, a co za tym idzie pro-
blemy z uzyskaniem odszkodowania za 
kradzie  towaru na postoju, wy czenie 
ochrony za ra ce niedbalstwo i wydanie 
przesy ki osobie nieuprawnionej, a tak e 
wy czenie ochrony w przypadku nie-
wpisania przewo nika (ubezpieczonego) 
w list przewozowy, co przy korzystaniu 
z podwykonawców jest norm , gdy  
w list przewozowy wpisywany jest naj-
cz ciej podwykonawca.

Wad  drugiej grupy ubezpiecze  OCP 
jest wy sza cena i to, e s  trudniejsze 
do uzyskania � s  praktycznie w gestii 
wyspecjalizowanych agentów i broke-
rów. Zalet  takich polis jest szeroki za-
kres ochrony, który pokrywa wi kszo  
szkód. Uwzgl dniaj  one m.in. korzystne 
warunki dotycz ce postojów, co zmniej-
sza ryzyko odmówienia przez ubezpie-
czyciela odszkodowania, ochron  za 
szkody powsta e wskutek ra cego nie-
dbalstwa (i cz sto winy umy lnej) i wy-
danie przesy ki osobie nieuprawnionej 
oraz brak obowi zku wpisania przewo -
nika (ubezpieczaj cego) w list przewo-
zowy w przypadku zlecenia przewozu 
podwykonawcy, co przy rozszerzaj cym 
si  po rednictwie transportowym ma 
niezwykle du e znaczenie.

Przewo nicy maj  zatem wybór � albo 
znale  dobrego po rednika, który za-
oferuje dobr , cho  dro sz  polis , albo 
kupi  taniego �gniota OCP� u agenta za 
miedz . Po analizie setek ofert i polis 
OCP z przykro ci  musz  stwierdzi , e 
wiele z nich to atrapy polis, które z ubez-
pieczeniem maj  niewiele wspólnego. 

wskutek ra cego niedbalstwa. W tych 
polisach, w których ryzyko to jest w -
czone do ubezpieczenia, limit odpowie-
dzialno ci zak adu ubezpiecze  wynosi 
zazwyczaj 20 tys. PLN, 25 tys. PLN lub 
50 tys. PLN. Bardzo rzadko zdarzaj  si  
polisy z limitem wy szym, np. 50 tys. 
EUR.

Na gruncie prawa karnego i cywil-
nego, ka de zachowanie sprawcy do-
prowadzaj ce do szkody jest oceniane 

ustawienie temperatury przewozu, zlece-
nie przewozu podwykonawcy oszustowi 
i wiele, wiele innych. Dlatego waga ra-

cego niedbalstwa w polisie OCP jest 
tak du a. Du e s  równie  braki w tym 
zakresie w rynkowych ubezpieczeniach.

W tym aspekcie, zarówno przepisy 
prawa przewozowego, jak te  orzecznic-
two wielu krajów UE równie  nie sprzy-
jaj  przewo nikom, co ma bezpo rednie 
prze o enie na wydawane wyroki. S d 

belgijski za równowa ne ra cemu nie-
dbalstwu uzna  niezachowanie ostro -
no ci przejawiaj ce si  jazd  ze zbyt 
du  pr dko ci  �po drodze uznanej za 
trudn � oraz wykonywanie przewozu po-
jazdem przeci onym. Zachowanie kie-
ruj cego, który przy wychodzeniu z za-
kr tu straci  panowanie nad pojazdem, 
pomimo e pojazd w miejscu zdarzenia 
porusza  si  z pr dko ci  o 20 km/godz. 
mniejsz  ni  dopuszczalna, niemiecki 
s d uzna  za win  kwali kowan  w my l 
art. 29 CMR, czyli nada  winie kierowcy 
cechy ra cego niedbalstwa. Wed ug s -
dów francuskich, wi kszo  zachowa  

Nic wi c dziwnego, e potra  niewiele 
kosztowa , skoro ca a odpowiedzialno  
spoczywa na barkach przewo ników.

1. RA CE NIEDBALSTWO � JEGO BRAK,
TO G ÓWNA WADA POLIS OCP

Wi kszo  polis OCP nie zawiera 
rozszerzenia ochrony o szkody powsta e 

pod k tem winy. Mo e to by  zarówno 
wina umy lna jak i nieumy lna. Zak ady 
ubezpiecze  bardzo rzadko przypisuj  
przewo nikom win  umy ln , za to za-
chowaniom doprowadzaj cym do szkód 
ch tnie przypisuj  ra ce niedbalstwo. 
W subiektywnej ocenie zak adów ubez-
piecze , ra cym niedbalstwem mo e 
by  np. naruszenie przepisów prawa 
drogowego, niew a ciwe zabezpieczenie 
towaru, zaparkowanie w miejscu nieza-
pewniaj cym bezpiecze stwa, b dne 
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C D S  K A N C E L A R I A  B R O K E R S K A

Jerzy Ró yk, szef zespo u, broker
Od ponad 35 lat zwi zany z bran  ubezpieczeniow , w tym od 
20 lat obs uguje podmioty sektora TSL w zakresie obs ugi ubezpiecze  
transportowych, szkód i roszcze  oraz diagnostyki ryzyka w trans-
porcie. Jego g ówn  specjalno ci  jest prawo przewozowe, zarówno 
mi dzynarodowe jak te  obowi zuj ce w krajach Unii Europejskiej oraz 
ryzyka zwi zane z oszustwami i kradzie ami w transporcie.
Za o yciel i w a ciciel kancelarii doradczej CDS, która wspiera sektor 
transportowy w zakresie: tworzenia programów ubezpiecze  dla prze-
wo ników i spedytorów, prowadzenia audytów i analiz zwi zanych 
z prawn  odpowiedzialno ci  podmiotów transportowych, organizowania obs ugi reklama-
cji i roszcze  zwi zanych ze szkodami transportowymi oraz wsparcie w post powaniach 
zwi zanych z likwidacj  szkód prowadzon  przez zak ady ubezpiecze .
Wyk adowca na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
ódzkiego oraz prelegent na licznych konferencjach, seminariach i szkoleniach transporto-

wych.  Autor ponad 100 analiz i publikacji z zakresu prawa przewozowego, oceny ryzyka 
w transporcie i ubezpiecze  transportowych. Twórca autorskiego opracowania pt. �Analiza 
skuteczno ci metod wery kacji podwykonawców�, które ukaza o si  w 2020 r.

kierowców, którym towarzyszy wiado-
mo  prawdopodobie stwa wyst pienia 
szkody po czona z lekkomy ln  akcep-
tacj  tego prawdopodobie stwa, nosi 
znamiona ra cego niedbalstwa, które 
w kontek cie art. 29 konwencji CMR 
jest równane z win  umy ln . Dotyczy 
to w szczególno ci szkód w towarach 
powsta ych w czasie zdarze  drogowych 
lub postojów na parkingach. Podobnie 
jest w Polsce, gdzie ra ce niedbalstwo 
s dy widz  nawet w b ahych zachowa-
niach kieruj cych pojazdami. 

WA NE:
Je eli polisa OCP nie obejmuje 
ochron  szkód powsta ych wskutek 
ra cego niedbalstwa, zak ad ubez-
piecze  mo e przypisa  przewo ni-
kowi ra ce niedbalstwo i odmówi  
wyp aty odszkodowania. Rozsze-
rzenie ochrony ubezpieczeniowej 
o szkody powsta e wskutek ra -
cego niedbalstwa z niskim limitem 
równie  nie zagwarantuje pe nego 
odszkodowania w przypadku szko-
dy o du ej warto ci.

2. WYDANIE PRZESY KI OSOBIE 
NIEUPRAWNIONEJ � CZ STE ODMOWY 
ODSZKODOWA

Wi kszo  polis OCP nie zawiera 
rozszerzenia ochrony o szkody powsta-
e wskutek wydania towaru osobie nie-
uprawnionej. W tych, w których ryzyko 
to jest w czone do ubezpieczenia, limit 
odpowiedzialno ci wynosi zaledwie 20 
tys. PLN, 25 tys. PLN lub 50 tys. PLN. 
Bardzo rzadko zdarzaj  si  polisy z limi-
tem wy szym, np. 50 tys. EUR. Klauzu-
le, które pojawiaj  si  w polisach OCP, 
zazwyczaj obejmuj  jedynie szkody po-
legaj ce na wydaniu towaru fa szywemu 
przewo nikowi. Takie polisy nie obejmu-
j  jednak szkód polegaj cych na wydaniu 

towaru legalnemu przewo nikowi, który 
np. zosta  przej ty przez oszustów lub za-
o y  dzia alno  w celu zaboru towarów 
zleconych mu do przewozu. 
Kiedy dochodzi do wydania towaru 
osobie nieuprawnionej? Do wydania 
towaru takiej osobie dochodzi wówczas, 
gdy towar zostaje wydany osobie innej, 
ni  okre lona w umowie przewozu lub li-
cie przewozowym. Osob  nieuprawnio-

n  mo e by  zarówno oszust-odbiorca, 
jak równie  oszust-przewo nik. Konse-
kwencj  wydania towaru takim osobom 
jest zazwyczaj ca kowita i bezpowrotna 
utrata towaru. Cz sto wi e si  to rów-

nie by a osob  uprawnion . Mo e ni  by  
równie  osoba, która fa szywie poda a 
si  za istniej cego przewo nika (podszy a 
si  pod niego) i w sposób nieuprawniony 
pos ugiwa a si  jego dokumentami lub 
osoba, która fa szywie poda a si  za nie-
istniej cego przewo nika i pos ugiwa a si  
sfa szowanymi dokumentami. 

WA NE:
Je eli polisa OCP nie obejmuje 
szkód powsta ych wskutek wyda-
nia towaru osobie nieuprawnionej, 
a dosz o do wydania towaru takiej 
osobie, analogicznie jak przy ra-

cym niedbalstwie, zak ad ubez-
piecze  odmówi wyp aty odszko-
dowania. Rozszerzenie ochrony 
ubezpieczeniowej z niskim limitem 
nie zagwarantuje pe nego odszko-
dowania w przypadku ca kowitej 
utraty towaru.

3. POSTOJE W CZASIE WYKONYWANIA
PRZEWOZÓW � OGRANICZAJ  PRZEWÓZ 
I UZYSKANIE ODSZKODOWANIA

Zak ady ubezpiecze  cz sto odma-
wiaj  wyp at odszkodowa  za szkody 
kradzie owe powsta e na postojach. 
W wi kszo ci przypadków maj  do tego 
podstawy, gdy  warunki postojów okre-
lane w polisach nie obejmuj  wszyst-

kich miejsc, w których postój ma trans-
portowe uzasadnienie.

Do powa nych wad rynkowych polis 
OCP mo na zaliczy :

ograniczenie mo liwo ci parkowa-
nia wy cznie do parkingów strze o-
nych,
ograniczenie mo liwo ci parkowania 
wy cznie do parkingów wytypowa-
nych przez zak ad ubezpiecze , jak 
np. przy ca odobowych stacjach pa-
liw, hotelach lub motelach,

nie  z odmow  odszkodowania, je eli 
w umowie ubezpieczenia nie przewidzia-
no takiej opcji.
Kto mo e by  osob  nieuprawnion ? 
Mo e ni  by  ka da osoba inna, ni  ta 
okre lona w umowie przewozu lub li cie 
przewozowym jako odbiorca towaru. 
Mo e ni  by  zatem osoba, która fa szy-
wie poda a si  za odbiorc  towaru lub któ-
ra odebra a towar w dobrej wierze, cho  

Fo
t.

 V
ol

vo

44 11/2021   

PRAWO



ograniczenie mo liwo ci parkowania 
do parkingów typu MOP (znajduj  si  
wy cznie przy autostradach i drogach 
ekspresowych),
brak mo liwo ci odbycia postoju 
na parkingach przeznaczonych do 
parkowania pojazdów ci arowych 
po o onych przy drogach krajowych 
i lokalnych oraz innych niemaj cych statu-
su MOP, 
ograniczenie mo liwo ci parkowania 
w miejscach dostaw wy cznie do 
ogrodzonego, o wietlonego w porze 
nocnej i ca odobowo dozorowanego 
terenu odbiorcy,
ograniczenie mo liwo ci parkowania 
w innych miejscach, je eli postój jest 
wymuszony przepisami o czasie pracy 
kierowcy.

WA NE:
Za kradzie  towaru w miejscu in-
nym ni  okre lone w polisie OCP 
zak ady ubezpiecze  zazwyczaj 
odmawiaj  wyp aty odszkodowa . 
Warunki odbywania postojów okre-
lone w polisach OCP powinny 

umo liwia  swobodny wybór miej-
sca postoju i u atwia  przewóz oraz 
� co jest wa ne � ogranicza  zak a-
dom ubezpiecze  mo liwo  odma-
wiania odszkodowa  w przypadku 
kradzie y towaru.

4. EMIGRANCI W POJE DZIE 
� DU E SZKODY I CZ STE ODMOWY 
ODSZKODOWA

Cz  polis OCP nie obejmuje ochro-
n  szkód powsta ych wskutek przebywa-
nia w poje dzie nieuprawnionych osób 
trzecich. W takich przypadkach zak ady 
ubezpiecze  odmawiaj  odszkodowa . 
Je eli ubezpieczyciel akceptuje takie 
rozszerzenie, jest ono zazwyczaj ograni-
czone niskim limitem � cz sto do 50 tys. 

PLN. Niski limit nie zapewnia pe nego 
pokrycia szkód w artyku ach ywno cio-
wych lub wyrobach farmaceutycznych, 
które zazwyczaj ulegaj  ca kowitemu 
zniszczeniu, a ich warto  si ga od kilku-
dziesi ciu do kilkuset tysi cy euro.

WA NE:
Je eli transport jest wykonywany 
przez rejony o du ym nasileniu ruchu 
emigracyjnego, a przewo one s  to-
wary ywno ciowe lub wyroby far-
maceutyczne, rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia OCP o szkody  spowo-
dowane przez emigrantów jest wr cz 
niezb dne. Brak ochrony za szkody 
powsta e przez emigrantów nale y 
uzna  za du  wad  polisy OCP.

5. LIST PRZEWOZOWY 
� UZALE NIENIE OCHRONY OD WPISANIA
DANYCH UBEZPIECZONEGO

W wielu listach przewozowych nie 
ma wpisanych danych przewo nika 
(jego nazwy i adresu). Kierowcy wpisuj  
bowiem do listów jedynie numery reje-
stracyjne pojazdów, a przyj cie towaru 
potwierdzaj  nieczytelnym podpisem. 
Podobnie, gdy przewóz jest zlecony pod-
wykonawcy � w li cie przewozowym za-

zwyczaj znajduj  si  dane podwykonaw-
cy, a nie dane przewo nika, który zleca 
mu przewóz. 

Wi kszo  zak adów ubezpiecze  na-
k ada na przewo ników obowi zek wpisy-
wania danych (nazwa i adres) do listów 
przewozowych. W przypadku nie wpisa-
nia danych przewo nika do listu przewo-
zowego, do odmówienia odszkodowania 
zak adowi ubezpiecze  wystarczy jedynie 
list przewozowy, w którym nie b dzie 
wpisanych danych ubezpieczonego. 

WA NE:
Taki obowi zek stanowi du  wad  
polis OCP i zwi ksza ryzyko odma-
wiania odszkodowa  przez zak ady 
ubezpiecze .

Je eli po lekturze artyku u b dziecie mie-
li w tpliwo ci co do jako ci swoich polis 
OCP i zechcecie oceni  jego faktyczn  
przydatno , mo ecie skorzysta  z przy-
gotowanej przez nas ankiety, któr  mo -
na pobra  z naszej strony internetowej: 
http://www.cds-odszkodowania.info/czy-
-twoja-polisa-ocp-jest-dobra/. 

Mo ecie równie  poprosi  nas o po-
moc w ocenie posiadanego ubezpiecze-
nia OCP lub o nasz  ofert , która spe ni 
Wasze oczekiwania, dzwoni c pod jeden 
z numerów: 609 204-707, 607 487-600, 
607 074-607 lub wysy aj c zapytanie na 
adres: biuro@cds-odszkodowania.pl. 

Na podstawie uzyskanych od nas in-
formacji ocenicie sami jako  posiadane-
go ubezpieczenia OCP oraz podejmiecie 
rodki, które uznacie za w a ciwe w kie-

runku poprawienia swojej polisy OCP. 
Jerzy Ró yk

ekspert ds. prawa przewozowego, 
szkód w transporcie 

i ubezpiecze  transportowych
CDS Kancelaria Brokerska

www.cds-odszkodowania.info
www.oc-przewoznika.infoFo
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