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Ubezpieczenie OC spedytora 

 
Standardowa suma ubezpieczenia: 1.000.000.- EUR na każde zdarzenie  

oraz 5.000.000 EUR na wszystkie zdarzenia, 

 które wystąpiły w ramach jednego roku kalendarzowego 

 

Zakres ubezpieczenia: 

 
Zaspokojenie uzasadnionych i odparcie nieuzasadnionych roszczeń z tytułu szkód 

objętych ochroną ubezpieczenia  a wynikających z zawartej umowy spedycyjnej, umowy 

składowania, umowy przewozowej -jeżeli roszczenia te są dopuszczalne przez Ogólne Polskie 

Warunki Spedycyjne „OPWS 2002”, przepisy polskiego prawa spedycyjnego, przepisy 

polskiego prawa o składowaniu lub przez przepisy polskiego, zagranicznego 

lub międzynarodowego prawa przewozowego, lądowego, lotniczego, morskiego lub też 
przepisy żeglugi śródlądowej, które mają w danym przypadku zastosowanie - jeżeli 

ubezpieczający w swojej właściwości jako spedytor umownie uzgodnił OPWS 2002, 

niezależnie od tego, czy w konkretnym przypadku warunki te wywierają skutek czy też nie. 

 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również „FIATA Multimodal Bill of Lading” (FBL)  

oraz „FIATA Througth Bill of Lading” (TBL), wystawione przez ubezpieczającego, jeżeli 

ubezpieczający jest uprawniony do ich wystawienia.  

 

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje: 

 
w zakresie transportu lądowego - całą Europę w sensie geograficznym, kraje nadbrzeżne 

Morza Śródziemnego Afryki, kraje Bliskiego Wschodu oraz Azji do linii wschodniego 

południka 95
o
, 

w zakresie odpowiedzialności wynikającej z przepisów żeglugi śródlądowej - całą Europę 
w sensie geograficznym, 

w zakresie odpowiedzialności wynikającej z prawa lotniczego i morskiego - cały świat, 

w zakresie odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa o składowaniu 

oraz dotyczących innych czynności spedycyjnych - całą Europę w sensie geograficznym. 

 

Z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych, zawartych w OWU, ochrona obejmuje wszelkie 

czynności spedytorskie oraz ochronę subsydiarną, wynikającą z prawa przewozowego. 
 

Ubezpieczenie OCS nie obejmuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 

w zakresie wykonywania przewozu środkami transportu stanowiącymi własność, przedmiot 

leasingu lub dzierżawy ubezpieczającego, ponieważ ten rodzaj ryzyka wymaga zawarcia 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. 

  
Szczegółowe ustalenia zawarte są każdorazowo w ogólnych warunkach umowy 

ubezpieczenia (OWU).  


