Szkodystrajkowew ubezpieczeniach
drogowego
CargoiOC przewoinika
W zwiqzkuz protestemcelnik6w,kt6rzybior4curlopyna iEdanielub nagle
chorujqc,spowodowali praktycznie
zatrzymaniewszelkichodpraw celnych na granicy, powstajq pytania
o powstale z tego tytutu szkody i
ich pokrycie przez ubezpieczycieli
transportowych.
|e6li przymusowypost6j na granicy
przyczynil sig do powstania szkody w
towarze, a zawarta byla umowa ubezpieczeniamienia w transporcie(Cargo) ubezpieczony
ma prawowyst4pii z
wnioskiem o wyplatgodszkodowania.
Nale2yjednak pamiqtai, 2e nawet
ubezpieczenietowaru od wszystkich
ryzyk (typu ALL RISI(S),np. wedlug
klaubardzopopularnychinstrTtutowych
zul ladunkowych(A) r/r/82 [Institute
CargoClauses(A)r/r/821,z zasadynie
zawierapokrycia ryzyka strajku. Straty
o ile
z powodustrajkubgdqwyplacone,
umowa ubezpieczeniaCargo zostala
rozszerzona o ryzyka strajkowe, np.
poprzez zastosowanie instytutowych
klauzul strajkowych (ladunkowych)
r/r/82 [InstituteStrikesClauses(CARGO) r/r/821.
Dodajmy,ze ubezpieczenieCargonie
pokrywa strat zwi4zanychz op6i,nieniem dostawy.I to nawetwtedy,je6li do
spdlnienia doprowadzilyte samezdarzenia,za kt6re tbezpieczycielwyplacil
odszkodowaniez polisy cargo.
cargo
Jeieli jednak ubezpieczyciel
uznaszkodyi wyplaciodszkodowanie,
bgdziemial z mocyprawa(subrogacja)
regres do przewotnika i/lub do jego
ubezpieczyciela
OCP.Z kolei przewol,nik i jego 'tbezpieczyciel bgd4 chcie-
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na instrukcje nadawcy,odbiorcy lub
Takiedzialaniamoglyby
ich spedytora.
jak slyszeli6my
zapobiecspodziewanym,
w mediach, roszczeniom odbiorc6w
lanvopsuj4cychsig artykul6w 21wno5ciowych..Tenzeart. r 6 konwencji CMR
zapev{nlaprzewoznrKowrzwrot Koszt6w, k6re powstalybypr zez wykonanie
dodatkowej instrukcji lub sprzeda2y
towaru.
Dla porz4dku warto jednak zazna'
OCPubezczy(, zew ubezpieczeniach
pieczycielez zasadywyl4czai4 ryzyka
strajk6w oraz szkody spowodowane
przez przedstawicieliorgan6w paristwowych. Z drugiei strony, czy mo2na m6wii o strajku celnik6w,je6li jest
organizowaniestrajniedopuszczalne
ku Slu2byCelnej(zgodnie z Ustaw4o
r ozwi4zywaniu spor6w zbiorowych)?
Przewoinicy mogqnarazid sig na Szkodyspowodowanesp6lnieniem s4
zarzut,2e wykonuj4cprzewozw ra- zazwyczajwyl4czanez polis OCP lub
machkonwencjiCMRnie zawiadamiali, ograniczanezgodnie z migdzynarodo'
zgodnie z art. 14 ust. r, nadawcylub wym drogowymprawemprzewozorym
odbiorcy o istnieniu ,,przeszkodyw do kwoty frachtu (przewoi,nego).
przewozie" i nie zai4dali instrukcji.
Na szczqicie sytuacjaw polskich
Firmom przewozowymtrudno bEdzie
siEobronii, ze nie otzymaly instrulrcjiw urzgdachcelnychwraca do normy. Toodpowiednio kr6tkim czasie,abymogl waryw koricu dojei dLaj4do odbiorc6w.
unikn46przymusowejkolejki. Bowiem Przy odbiorze moLna spodziewa6sig
art. 14 ust z konwencji CMRwymaga jednak wielu roszczef poszkodowaod przewolnika, aby podj4l stosowne nvch wla6cicieli towaru. reklamacii do
6rodki w interesie swojego zlecenio- przewoinik6w,a co zatym idzie urudawcy, zapobiegaj4cemoZliwym stra- chamianiapolis Cargo i OCP.Trzeba
tom. Np, w mySIart. 16konwencjiCMR pamiqtai o wymogach stawianychw
przewoi,nik ma prawo bezzwlocznie umowach ubezpieczefrco do termiwyladowa6towar na rachunekswojego now zglaszaniaszk6d, post€powania
w tym dokumentowa'
zleceniodawcy- odpowiada tyll<oza ubezpieczonego,
na rzecz
ntu roszczenI rezerwowanLa
wyb6rmagazynu.
artykul po- ubezpieczycielipraw regresowychdo
Cowigcej, cytowany.uqlzej
zwalaw tychokoliczno6ciachprzyst4pi6 wiPnYchPowstaniat*t'on,rro
*r.rr*
do sprzeda2ytowaru,nie czekaj4cnawet

li uwolni6 sig od odpowiedzialno6ci,
stlvierdzaj4c,ie sytuacjana wschodnich
jestokoliczno5przej6ciachgranicznych
ci4,kdrejprzewolnik niem6gl unikn4i
i kt6rej nastgpstwomnie m6gl zapobiec.
Bgdziewtedymial zastosowanieprzepis
art. 17 ust z konwencji CMR. Ale nie
mo2emybyi pewni,czyokolicznott:zw.
strajku wloskiego zwolni przewoi,nika
drogowegoz odpowiedzialno6ci.Lanvo
bgdzie ubezpieczycielomwykaza{ 2e
przewoinicy drogowi (przynajmni ej w
ostatnidniach)znali sytuacjgna granicy
z Ukrain4i mo gliprzewidzied,2eutknq
z towaremprzedprze]scremgranlcznym
nara2ajqcsiE na suaty. Padn4pytania,
czymogli postojowizapobiec,wybieraj4c przejazdinnymprzejSciemgranicznym, np. przezLitwglub Slowacjg.
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