
Szkody strajkowe w ubez pieczeniach
Cargo iOC przewoinika drogowego

li uwolni6 sig od odpowiedzialno6ci,
stlvierdzaj4c, ie sytuacja na wschodnich
przej 6ciach granicznych jest okoliczno5-
ci4, kdrejprzewolnik nie m6gl unikn4i
i kt6rej nastgpstwom nie m6gl zapobiec.
Bgdzie wtedy mial zastosowanie przepis
art. 17 ust z konwencji CMR. Ale nie
mo2emy byi pewni, czy okolicznott:zw.
strajku wloskiego zwolni przew oi,nika
drogowego z odpowiedzialno6ci. Lanvo
bgdzie ubezpieczycielom wykaza{ 2e
przew oinicy drogowi (przynajmn i ej w
ostatni dniach) znali sytuacjg na granicy
z Ukrain4 i mo gliprzewidzied, 2e utknq
z towarem przed prze] screm granlcznym
nara2ajqc siE na suaty. Padn4 pytania,
czy mogli postojowi zapobiec, wybiera-
j4c przejazdinnym przejSciem granicz-
nym, np. przezLitwglub Slowacjg.

Przewoinicy mogqnarazid sig na
zarzut,2e wykonuj4c przewoz w ra-
mach konwencji CMR nie zawiadamiali,
zgodnie z art. 14 ust. r, nadawcy lub
odbiorcy o istnieniu ,,przeszkody w
przewozie" i nie zai4dali instrukcji.
Firmom przewozowym trudno bEdzie
siE obronii, ze nie otzymaly instrulrcji w
odpowiednio kr6tkim czasie, aby mogl
unikn46 przymusowej kolejki. Bowiem
art. 14 ust z konwencji CMRwymaga
od przewolnika, aby podj4l stosowne
6rodki w interesie swojego zlecenio-
dawcy, zapobiegaj4ce moZliwym stra-
tom. Np, w mySI art. 16 konwencji CMR
przewoi,nik ma prawo bezzwlocznie
wyladowa6 towar na rachunek swojego
zleceniodawcy - odpowiada tyll<o za
wyb6rmagazynu.

Co wigcej, cytowany.uqlzej artykul po-
zwala w tych okoliczno6ciach przyst4pi6
do sprzeda2y towaru, nie czekaj4c nawet

na instrukcje nadawcy, odbiorcy lub
ich spedytora. Takie dzialania moglyby
zapobiec spodziewanym, jak slyszeli6my
w mediach, roszczeniom odbiorc6w
lanvopsuj4cych sig artykul6w 21wno5-
ciowych.. Tenze art. r 6 konwencj i CMR
zapev{nla przewoznrKowr zwrot Kosz-
t6w, k6re powstalyby pr zez wykonanie
dodatkowej instrukcji lub sprzeda2y
towaru.

Dla porz4dku warto jednak zazna'
czy(, zew ubezpieczeniach OCP ubez-
pieczyciele z zasady wyl4czai4 ryzyka
strajk6w oraz szkody spowodowane
przez przedstawicieli organ6w pari-
stwowych. Z drugiei strony, czy mo2-
na m6wii o strajku celnik6w, je6li jest
niedopuszczalne organizowanie straj-
ku Slu2by Celnej (zgodnie z Ustaw4 o
r o zwi4zyw aniu spor6w zbiorowych) ?
Szkody spowodowane sp6lnieniem s4
zazwyczaj wyl4czane z polis OCP lub
ograniczane zgodnie z migdzynarodo'
wym drogowym prawem przewozorym
do kwoty frachtu (przewoi,nego).

Na szczqicie sytuacja w polskich
urzgdach celnych wraca do normy. To-
wary w koricu dojei dLaj4 do odbiorc6w.
Przy odbiorze moLna spodziewa6 sig
jednak wielu roszczef poszkodowa-
nvch wla6cicieli towaru. reklamacii do
przewoinik6w, a co zatym idzie uru-
chamiania polis Cargo i OCP. Trzeba
pamiqtai o wymogach stawianych w
umowach ubezpieczefr co do termi-
now zglaszania szk6d, post€powania
ubezpieczonego, w tym dokumentowa'
ntu roszczen I rezerwowanLa na rzecz
ubezpieczycieli praw regresowych do
wiPnYch Powstania t*t'on,rro 

*r.rr*

W zwiqzku z protestem celnik6w, kt6-
rzybior4curlopy na iEdanie lub nagle
chorujqc, spowodowali praktycznie
zatrzymanie wszelkich odpraw cel-
nych na granicy, powstajq pytania
o powstale z tego tytutu szkody i
ich pokrycie przez ubezpieczycieli
transportowych.

|e6li przymusowy post6j na granicy
przyczynil sig do powstania szkody w
towarze, a zawarta byla umowa ubez-
pieczenia mienia w transporcie (Car-
go) ubezpieczony ma prawo wyst4pii z
wnioskiem o wyplatg odszkodowania.

Nale2y jednak pamiqtai, 2e nawet
ubezpieczenie towaru od wszystkich
ryzyk (typu ALL RISI(S), np. wedlug
bardzo popularnych instrTtutowych klau-
zul ladunkowych (A) r/r/82 [Institute
Cargo Clauses (A)r/r/821, z zasady nie
zawiera pokrycia ryzyka strajku. Straty
z powodu strajku bgdqwyplacone, o ile
umowa ubezpieczenia Cargo zostala
rozszerzona o ryzyka strajkowe, np.
poprzez zastosowanie instytutowych
klauzul strajkowych (ladunkowych)
r/r/82 [Institute Strikes Clauses (CAR-
GO) r/r/821.

Dodajmy, ze ubezpieczenie Cargo nie
pokrywa strat zwi4zanych z op6i,nie-
niem dostawy. I to nawetwtedy, je6li do
spdlnienia doprowadzily te same zda-
rzenia, za kt6re tbezpieczyciel wyplacil
odszkodowanie z polisy cargo.

Jeieli jednak ubezpieczyciel cargo
uzna szkody i wyplaci odszkodowanie,
bgdzie mial z mocyprawa (subrogacja)
regres do przewotnika i/lub do jego
ubezpieczyciela OCP. Z kolei przewol,-
nik i jego 'tbezpieczyciel bgd4 chcie-

Euz at^ prsez AA-'t^a">Iati a$i tir".uro;ut i1c,il;tr;F rt";;',
'Mzt qnl Luzrruouo4a - Luprulr -zse


