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СЕКЦИЈА 1 – ПОЛИСА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
Полисата за осигурување покрива оштетни побарувања поднесени против осигуреникот поради
направени професионални грешки во свјоство на осигурано лице. Оваа полиса за осигурвање ги
покрива и трошковите направени за правен застапник по согласност и одобрување од осигурувачот.
СЕКЦИЈА 2 – ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ
Предмет на осигурување претставува одговорност на осигуреникот, (менаџер, директор, член на управен
или надзорниот одбор, прокурист) за штета причинета на друштвото кои произлегуваат од
прекршување на професионалните обврски и пропусти при вршење на работите на друштвото со
должно внимание како уреден и совесен стопанственик во рамките на законско работење во согласност
со законска регултива на РМ.
За осигурување на прокиристи, осигурувањето покрива само негова индивидуалната одговорност. Во
случај на колективен procuration, осигурувањето мора да биде договорено одделно за секоја група на
прокуристи.
1. D&O ОБЛИК (Внатрешна и Надворешна одговорност)
• Внатрешна одговорност:
Преставува одговорност на Менаџери, Директори, Членови на Управен, Надзорен одбор и прокурист
исклучиво само кон друштвото
• Надворешна одговорност
Проширена одговорност и во однос кон некои други оштетени лица, кредитори, или било кои трети лица
надвор од трговското друштво, кои се капитално или деловно-финанскиски поврзани со друштвото.
СЕКЦИЈА 3 – ПРОШИРЕНО ПОКРИТИЕ
Согласно овие Услови, со полиста за осигурување може да се договори и проширено покритие :
3.1.
Ако посебно се договори, осигурувачот во име на правното лице ке ги надомести трошоците за
спречување за настанување или настанување до одреден степен на штета, во износ не поголем од 10% од
агрегатниот износ на осигурителното покритие.
3.2.
Долку во претходна фаза на обработка на оштетно побарување не постојат доволно причини
за решителните факти, поради кои осигурувачот не би можел конечно да ја утврди штетата, а пред да
настанат било какви трошоци на правно застапување поврзани за оштетното побарување, осигурувачот
може да одобри трошоци за правно застапување во максимален износ од 10% од агрегатниот износ на
осигурителното покритие.
3.3.
Ако посебно се договори, со дополнителна платена премија, осигурителното покритие се
однесува и на пензионирани менаџери, односно за надомест на штета за оштетни побарувања, само во
случај ако причината за тоа настанала во период заклучно со датумот на заминување во пензија, односно
денот до кога бил на работа.
3.4.
Ако посебно се договори и плати дополнителна премија (тарифна група/пакет) осигурително
покротие за Надворешна одговорност.
Проширена одговорност и во однос кон некои други оштетени лица, кредитори, или било кои трети лица
надвор од трговското друштво, кои се капитално или деловно-финанскиски поврзани со друштвото.

Во секој случај осигурувањето престанува да важи, по сила на закон со денот на престанокот на
работниот однос на менаџерот, директор, член на управен или надзорен одбор, прокурист или
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престанувањето на нивната функција, како и во случај на стекнување на услов за пензија во согласност со
закон.
СЕКЦИЈА 4 – ДЕФИНИЦИИ
D&O – Осигурување од одговорност на менаџери, директори, членови на управен, надзорен одбор и
прокурист
АГРЕГАТЕН ЛИМИТ – претставува горна граница на обврски на осигурувачот за сите осигурени
случаеви остварени во осигурителниот период .
ОСИГУРУВАЧ - Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје.
ДОГОВАРАЧ НА ОСИГУРУВАЊЕ - друштво,правно лице кое со осигурувачот склучува договор за
осигурување.
ОСИГУРЕНИК - лице чија одговорност е покриена со осигурување, за дејствија кои ги сторил кон трети
лица за период на времтраењето на осигурувањето или правно лице кои во име и за сметка на
менаџерите, односно раководните лица го склучува осигурувањето по претходно доставен список,
односно во согласност со овие услови.
ПРЕМИЈА - износ кој договорувачот е должен да го плати на осигурувачот врз основа на договорот за
осигурување.
СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ - највисокиот износ на обврската на осигурувачот за еден осигурен случај
ПОЛИСА - документ на договорот за осигурување.
МЕНАЏЕР – секое физичко лице, кое е на раководна позиција во друштвото. Согласно овие услови се
сметаат за раководно лице, членови на Надзорен и Управен одбор, Извршни директори и прокурист.
НЕЗАВИСЕН АРБИТЕР - адвокат со потребното искуство во јурисдикцијата во која е поставено
барањето и чии ангажман е предмет на заеднички договор на осигурувачот и осигуреникот.
ОШТЕТНО ПОБАРУВАЊЕ - претставува:
а) барање за надомест на штета кон осигуреникот
б) судска или арбитражна постапка (ако е така договорено) против осигуреникот, или
в) кривична постапка, која е поведена против осигуреното лице за кривично дело кое произлегува и е
правно поврзана со дејноста која осигуреникот ја вршел кај договорувачот на осигурувањето.
г) оштетно побарување против осигуреникот, по основ на вработувања на лица, поради настаната штета
како последица на дискриминација при вработување.
ПРОДАЖБА (ПОНУДА) НА АКЦИИ – е секоја постапка на друштвото или поврзано друштво што се
однесува на:
а) иницијална – првична јавна понуда на своите акции
б) јавна понуда на своите акции или обврзници (без оглед на тоа дали тоа е почетна или не)
в) било каков пласман на сопственички хартии од вредност кои претставуваат задолжување или приход
на друштвото.
ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА – се смета постапка при која:
а) спојување, припојување – консолидација или раздвојување на трговско друштво, продажба на цел или
дел од сопствените средства, акции или удели на физичко или правно лице
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б) станува друштво во мнозинска сопственост на други лица или се управувани од страна на друго
правно лице, кое не е поврзано друштво
в) секоја промена што има значително влијание врз управувањето на друштвото.
СЛУЖБЕНА ИСТРАГА - е контрола на работењето на друштвото од страна на надлежни, регулаторни
органи на РМ , која е започна со претходна писмена покана или најава до осигуренкот.
СУДСКА ОДЛУКА - привремена или конечна судска пресуда или одлука од страна на судот, или било кој
налог на официјалните службени тела на РМ.
СУДСКИ ТРОШОЦИ – трошоци кои ги одредува судот .
ШТЕТА - е секој износ за која осигуреникот е одговорен за причинета штата врз основа на барање за
надомест, вклучувајќи:
а) трошоците на одбраната и трошоци за правно застапување
б) износот на штета и трошоците на постапката, како и трошоците за застапување, доделени од страна на
надлежниот суд
в) спогодба врз основа на претходна писмена согласност на осигурувачот
Под штета не е вклучено:
1. исплата на парични казни и даноци
2. предмети или работите кои се во согласност со релевантните законски одредби во сила во РМ не
може да бидат осигурени по овие услови
3. сите видови на бенефиции, вклучувајќи го и враќање на сите пари кои се исплаќале на: на
осигуреникот, или на правно лице во кое осигуреникот има интерес, а на кои немаат право на тоа.
ИМОТНА ШТЕТА – материјална штета, оштетување или уништување на имотот, како последица на тоа.
ТРОШОЦИ ЗА ПРАВНО ЗАСТАПУВАЊЕ - разумни и неопходни законски такси и трошоци, трошоци за
одбрана во кривичните постапки и судски трошоци, и други сродни професионални трошоци и плаќања
направени во врска со осигуреникот и на негово застапување во постапка, а со претходна писмена
согласност на осигурувачот.
Трошоците за правно застапување, освен судските трошоци, се смета и адвокатски трошоци во износ од
50% од Адвокатската тарифа во РМ.
Во трошоците за правно застапување се опфатени:
1. трошоците на постапката и застапување во случај на регресни побарувања
2. трошоци на одбраната во кривичните постапки поврзани со надомест на штета како последица на
постапка на осигуреникот во согласност со позитивните законски прописи.
Трошоците за спречување на остварување или степенот на оштетување, се сите разумни професионални
трошоци и надоместоци направени со претходна писмена согласност од осигурувачот и само во случај
да истите се за ублажување или намалување на веројатноста за поденсување на оштетно побарување.
ПРАШАЛНИК - образец со прашања кое е составен дел на полисата за осигурување, документ кој
осигурувачот го доставува до осигуреникот на негово барање за полиса за осигурување, продолжување
или измена на истата.
ГОЛЕМ АКЦИОНЕР - е физичко или правно лице кое поседува или контролира 25% или повеќе од
акционерски капитал и акции со право на глас кои се во оптек.
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ЗАГАДУВАЊЕ - секој вистинска, наводна или непосредна опасност од супстанции кои поседуваат било
какви карактеристики кои можат да бидат опасни за животната средина или да има негативни ефекти врз
животната средина, како и други цврсти и течни супстанции, гасовити или термички супстанции кои
предизвикуваат иритација, загадувачи или смог, гасови, чад, испарувањето, киселини, бази, канализација,
хемикалии и отпаден материјал, канализација, нафта, нафтени производи, заразни или медицински отпад,
азбест, азбест производи, канализација и сите видови на бучава, со создавање, складирање, транспорт,
емитува, исцедок, ширење, дамка, третман, со отстранување или положување на гореспоменатите
супстанции, вклучувајќи било каков вид на нуклеарен материјал.
СЕКЦИЈА 5 – ИСКЛУЧОЦИ
По оваа полиса на осигурување, осигурувачот не одговара за следни штети:
5.1 Намера, грубо невнимание
За штета причинета од страна на осигуреникот, кој можат да се припишат на:
а) намери и крајна небрежност на осигуреникот,
б) кривично дело,
в) неодговорно, незаконско дејство или пропуст
г) незаконски профит или материјална добивка (и оној со кој ќе се здобијат и правни лица во кои тој има
финансиски интерес)
д) објава или службена достава на неточни или лажирани финансиски податоци, извештаи или
докумнтација.
Ови исклучоци не се применуваат доколку одговорноста на осигуреникот се утврди со правосилна
пресуда во граѓанска постапка.
До наведното погоре, осигурувачот ќе плати аванс на трошоците на постапка. По пресудата или
признание осигуреникот е должен да го врати секој платен износ. Доспавање на обврските настапуваат
во рок од 15 дена од денот на конечната пресуда.
5.2 Претходни оштетни побарувања и околности
Претходните оштетени побарувања и околности, како и последици кои се резултат на претходни
дејствија на осигуреникот, а се манифестираат во периодот на траењето на осигурувањето се исклучени
од обврските на осигурувачот за надомест на штета, без оглед дали договорувачот, односно
осигуреникот претходно ги пријавил или не.
5.3. Фондови на менаџери
Штетите кои произлегуваат од активностите на осигуреникот, како старател или менаџер на пензиски,
здравствени, социјални или инвестициски фондови и сите други програми поврзани со одредени
бенефиции на вработените, која е организирана од страна на договорувачот на осигурување.
5.4. Големи акционери
Оштетни побарувања кои произлегуваат од, или на било кој начин се поврзани со големите акционери, а
се во врска со настаната штета.
5.5. Професионални услуги кон трети страни
Побарувањата кои произлегуваат од или на било кој начин се припишуваат на извршување на
професионални услуги или пропусти во нивното спроведување од страна на осигуреникот.
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5.6. Загадување
Побарувањата кои произлегуваат или кои произлегуваат од загадување, или се на било кој начин можат
да се припише на осигуреникот.
5.7 Плаќања и подароци
Побарувањата кои произлегуваат од или на било кој начин се припишуваа на секаква форма на поткуп.
5.8 Побарување од САД и Канада
Побарувањата кои произлегуваат од или на било кој начин се припишуваа како барање за штета од
територијата на САД и Канада.
СЕКЦИЈА 6 – ПОДНЕСУВАЊЕ НА ОШТЕТНО ПОБАРУВАЊЕ
6.1. Пријавување на штета: со поднесување на писмено барање
Осигуреникот е должен на осигурувачот да му достави писмено барање за надомест на штета или за
службена официјална истрага на органите на прогон , што е можно поскоро, а најдоцна во рок од 3 дена
од дознавањето за штетниот настан.
6.2. Напомена: кого да го извести
Горенаведените информации треба да бидат доставени во писмена форма до осигурувачот. Писмено
известување ќе се смета и e-mail.
6.3. Напомена: што да се наведе
Секоје горенаведено известување до осигурувачот треба да го содржи следното:
а) опис на побарувањето и околности
б) природата и детали за напрвениот пропуст, грешка,намера и сл.
в) природата и износот на наводна или потенцијална штета
г) имињата на реалните или потенцијалните подосители на оштетно побарувања
д) начинот на кој осигуреникот прв пат станал свесен за барањето за надомест или околности.
Осигуреникот е должен да обезбеди дополнителни информации и да соработува со осигурувачот, на свој
трошок, на начин на кој осигурувачот смета дека тоа е разумно да се бара.
6.4. Водење на одбрана и спогодба
Осигуреникот не може да избере адвокат, без претходна писмена согласност од осигурувачот. Осигурувачот
го задржува правото да не го прифати избран адвокат, и во тој случај не ги сноси трошоците на застапување
или трошоци направени со одбрана.
Со исклучок што е наведено подолу, осигуреникот е должен да ги минимизира сите било какви можни
штети и активно да се брани од секое оштетно побарување.
Осигурувачот има право активно да учествува во одбраната, како страна во спорот или при спогодба во
однос на побарувањето.
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Во однос на оштетно побарување поднесено од страна на осигуреникот, осигурувачот има право, но не и
обврска да учествува и врши контрола на процесот на застапување и одбрана во име на осигуреникот.
6.5. Правно мислење
Без оглед на горенаведеното, осигуреникот не е должен да го оспори барањето за надомест на штета освен
ако според мислењето на независен арбитер, такво барање треба да се оспори. При формирањето на такво
мислење, независниот арбитер ќе ги земе во предвид економската цена на сите параметри (вклучувајќи ја
целокупнта можна штета) со изгледи да осигуреникот успешно го оспори барањето за надомест на штета.
Осигурувачот и Осигуреникот заеднички ќе дадат инструкции на независен арбитер и заеднички ќе ги
сноси трошоците за негово ангажирање.
6.6. Суброгација
Во колку осигурувачот одобри надомест според оваа полиса во однос на одредено барање за надомест на
штета, осигуреникот сите свои права во однос на надомест по тоа барање ги префрла на осигурувачот, без
оглед на тоа дали надоместот е платен или не. Осигуреникот е должен, на сметка на осигурувачот, да се
грижи за секаква разумна помош кон осигурувачот (вклучувајќи, меѓу другите претходно известување,
потпишување на документи и преземање на докази) за да помогне во остварување на тие права.
Во случај на ослободителната пресуда во кривичната постапка, осигуреникот е должен да ги префрли
(врати) сите наплатени трошоци направени во постапката на осигурувачот.
Во сите останати случаи утврдени со Закон, осигурувачот го задржува праваото на суброгација спрема
причинителот за штетениот настан, а за дејствија кои ги сторил спротивно на овие услови.
6.7. Распределба
Во случај кога (а) осигуреникот предизвика штета која е покриена со оваа полиса заедно со друга штета
или (б) ако постои барање за надомест на штета против осигуреникот и друго физичко лице / правно лице
кое нема право на надомест на штета според оваа полиса, тогаш осигуреникот и осигурувачот се должни да
ги преземат сите мерки како би обезбедиле правична и правилна распределба на штетата за која постои
покритие по оваа полиса, земајќи ги во обзир сите правни и финансиски обврски како и сите бенефиции
произлезени од тоа.
Во случај да не успеат да постигната договор, одлука ќе донесе независен арбитер за правилна и правична
распределба на штетата.
Осигурувачот и Осигуреникот заеднички ќе дадат инструкции на независен арбитер и заеднички ќе ги
сносат трошоците за негово ангажирање.
6.8. Редослед на плаќање
Осигурувачот ќе исплати штета по редослед како што му се барањата за надомест на штети.
СЕКЦИЈА 7 – ОПШТИ УСЛОВИ
Ова осигурително покритие ке се применува согласно следните општи услови :
7.1. Сума на осигурување и Франшиза
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а) Максималната обврска по оваа полиса од страна на осигурувачот претставува Агрегатениот износ.
б) Агрегатен износ е максималниот износ на надомест на штета, вклучувајќи судски трошоци, трошоците за
спречување на реализација или степенот на оштетување, како и сите под-лимити на одговорност наведени
во полиса. Износот на под-лимити е содржан во сумата на осигурување.
в) Две или повеќе побарувања кои произлегуваат од еден чин на пропуст или грешка или серија на
поврзани акти на несоодветно однесување ќе се смета за едно барање за надомест на штета. Ќе се смета
дека е поднесено барање кога ќе се поднесе првото барање за надомест на штета.
г) Осигурувачот само ќе плати износ на штета, трошоци, кои ги надминува договорената франшиза.
Франшиза е договорен износ што го сноси осигуреникот.
д) За секое плаќање на штета по оваа полиса (како што беше претходно објаснето во став (в), ќе се
применува само на една франшиза.
7.2. Не препишување (не префрлање)
Оваа полиса е делива во однос на секој осигуреник. Со цел да се утврди дали осигурувачот има право да
негира, оспори, откаже или да отповика (или еквивалентна постапка) интересот на осигуреникот по оваа
полиса или дали тој е одговорен за исплата на штета кон осигуреникот или друштвото :
а) постапки, пропустите или однесување на еден од осигуреникот не треба да се припише на други
осигурениците.
б) познавање на еден од осигуреникот (без оглед на тоа дали се работи за познавање на фактите директно
или посредно или како предвидување ) нема да се припише на другите осигуреници.
в) знаење (без оглед на тоа дали се работи за познавање на фактите директно или посредно или како
предвидување), или факти, пропусти или однесување на било кои два менаџери ќе се припише или додава
(во зависност од случајот) на премдетната компанија. Знаењето на два менаџери како договорувачи на
осигурувањето на одредени функции ке се припише и на договорувачи на осигурувањето и на сите
друштва (врзани).
7.3. Промена на сопственичката структура
Ако кај осигуреникот настане промена на сопственичката структура за време на траењето на полиста,
осигурувањето престанува да важи заклучно до денот на уписот на промената на сопственоста.
Осигурувачот одговара за штети кои се случиле само до рокот наведен во претходниот став и се пријавени
до тој рок.
Осигуреникот е должен веднаш без одлагање писмено да го извести или запознае осигурувачот со
настанатата промена, како и во текот на промената претходно да му го најави истото.
Во секој случај осигурувачот во конкретаната правна ситуација ќе постапи согласно став 1 и 2.
Во овој случај повраток на премија не се врши, осигурувачот ја задржува премијата во целост.
За осигурително покроитие на новата сопственичка структура, потребно е да се договори ново осигурување
од одговорност на менаџери.
7.4. Непренесување
Промени, измени или трансфер на интерес по оваа полиса се валидни само ако се правилно направени од
страна на осигурувачот во писмена форма и ако се во прилог на полиста .
7.5. Оштетни побарување врз основ на измама
Ако осигуреникот поднесе барање за отштета во рамките на оваа полиса, а на кој било начин бил измамен
или ако осигуреникот сака да добие одредени погодности со преимена на измама, тогаш осигурителното
покритие по основ на оваа полиса не важи. Ова ќе се применуваат само во случај да измама која е
потврдена со правосилоно судско решение и врз основа на оризнавање од страна на осигуреникот.
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7.6. Застарување на побарување
Побарувањата за надомест на штета по склучениот договор за осигурување, застаруваат во рок од три
години, сметано од денот кога настапил осигурениот случај.
7.7. Територијално покритие
Сите држави во светот, освен САД и Канада.
7.8. Јурисдикција
Република Македонија.
СЕКЦИЈА 8 – ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Постапка по приговори
Во случај осигурувачот и осигуреникот да не се согласат по однос на обемот и висината на штетата,
осигуреникот има право на приговор во рок од 8 дена од приемот на писменото известување од
осигурувачот, до Второстепената комисија за решавање на штети по приговор, која е должна во рок од 30
дена да одговори по приговорот.
Постапка по жалба
Договорувачот, односно осигуреникот во однос на работењето на Друштвото има право на жалба до
Агенцијата за супервизија на осигурување како орган надлежен орган за супервизија на друштвата за
осигуруавње.
Решавање на спорови
Евентуалните спорови кои би произлегле од договорот за осигурување, договорните страни ќе ги решаваат
спогодбено, а доколку до спогодба не дојде надлежен е Основен суд Скопје 2 Скопје
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