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Ubezpieczenie OC spedytora – przedmiot ubezpieczenia 
 

W ubezpieczeniu OC spedytora przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody 

powstałe w trakcie trwania ubezpieczenia wynikające z niewłaściwego wykonania lub niewykonania 

zawartej umowy spedycji, którą to odpowiedzialność ubezpieczony ponosi według określonych 

przepisów kodeksu cywilnego. Należy podkreślić, że ubezpieczenie nie obejmuje kar pieniężnych, 

które mogą zostać nałożone na spedytora oraz na osoby, za które ponosi on odpowiedzialność. Nie 

obejmuje również kar umownych, wynagrodzeń za usługi spedycyjne oraz opłat celnych nakładanych 

przez organa celne.  

Ubezpieczenie OC spedytora – ubezpieczający 
 

OC spedytora jest niezbędne przy prowadzeniu działalności spedycyjnej i logistycznej. Przydaje się 

także wtedy, kiedy przewoźnik wykonując usługę przewozową występuje w roli spedytora – w takim 

przypadku nie wystarczy tylko ubezpieczenie OCP, niezbędne jest również posiadanie OC spedytora. 

Pomimo, że jest ubezpieczeniem dobrowolnym, coraz więcej podmiotów wymaga od swoich 

kontrahentów posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej spedytora. Jest to o tyle istotne, że kodeks 

cywilny precyzyjnie określa zakres czynności spedycyjnych i odpowiedzialność przedsiębiorcy, który 

je wykonuje. 

Ubezpieczenie OC spedytora – zakres ochrony i klauzule 
 

Według definicji z kodeksu cywilnego do czynności spedycyjnych, które objęte będą ochroną 

ubezpieczeniową, zalicza się zorganizowanie przemieszczenia ładunku pomiędzy dwoma różnymi 

lokalizacjami. Zgodnie z tą definicją, spedytor nie odpowiada za przewóz ładunku (tym zajmuje się 

przewoźnik), ale jedynie za zorganizowanie tego przewozu. A zatem do czynności spedycyjnych, 

objętych ubezpieczeniem OC spedytora należą: 

- wybór przewoźnika oraz środka transportu 

- doradztwo związane z organizacją transportu 

- zawarcie umowy ubezpieczenia ładunku 

- zawarcie umowy przewozowej 

- nadzór nad załadunkiem, przewozem i rozładunkiem, czyli czynnościami związanymi z 

przemieszczaniem ładunku 

W różnych towarzystwach ubezpieczeniowych występują wyłączenia zakresu terytorialnego i 

wyłączenia dotyczące rodzaju ładunku podlegającego spedycji. Rozszerzenia wymaga spedycja do 

krajów europejskich lub leżących poza Europą, spedycja ładunków niebezpiecznych (ADR), żywych 

zwierząt, itp. 
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Ubezpieczenie OC spedytora – wyłączenia  
 

Z ubezpieczenia OC spedytora wyłączone są same czynności przewozowe oraz czynności nie 

związane z organizacją przewozu. W zależności od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, 

mogą występować wyłączenia zakresu terytorialnego lub rodzaju ładunków podlegających spedycji. Z 

ochrony ubezpieczeniowej wyłączona jest również odpowiedzialność za szkody umyślne. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada także za: nieprawidłowe wypełnienie dokumentów celnych, 

składowanie ładunków w magazynach celnych, spedycję wartości pieniężnych lub dzieł sztuki.  

Ubezpieczenie OC spedytora - oferta 
 

Składka za ubezpieczenie OC spedytora jest uzależniona od dwóch czynników. Przede wszystkim od 

sumy gwarancyjnej, na którą ma opiewać polisa oraz od wielkości rocznego obrotu netto z usług 

spedycyjnych, osiąganych przez przedsiębiorcę. Na wysokość składki wpływają również dodatkowe 

klauzule związane z zakresem terytorialnym oraz rodzajem ładunków podlegających spedycji. W 

przypadku szkód z wcześniejszych polis, ubezpieczyciel może zastosować zwyżki do stawek 

taryfowych. Podobnie jak w innych ubezpieczeniach, także w OC spedytora możliwe są do uzyskania 

atrakcyjne zniżki na podstawie indywidualnej oceny ryzyka. 

  

Jeśli chcesz uzyskać wycenę ubezpieczenia OC spedytora – zeskakuj telefonem poniższy kod QR (i 

wyślij utworzonego w ten sposób SMSa) lub napisz do nas maila na adres biuro@vispar.pl. 

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe. Dane kontaktowe znajdują się również na 

naszej stronie internetowej http://vispar.pl/kontakt.html. Więcej informacji na temat ubezpieczenia OC 

spedytora znajduje się na naszym portalu:  

 

 

 

 


