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ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Овие Посебни услови за осигурување на угостителски објекти (во понатамошниот текст: Посебни
услови) се составен дел на договорот за осигурување на угостителски објекти, кој договорувачот на
осигурувањето / осигуреникот ќе го склучи со Винер – Виена Иншуренс Груп АД Скопје (во понатамошниот
текст: Осигурувач).
За се’ што не е дефинирано со овие Посебни услови, ќе се применуваат Општите услови за осигурување
на имот и Поединечните услови за секој ризик од член 3 којшто е вклучен во полисата за осигурување, а се
важечки во моментот на издавање на полисата.
ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 2
Предмет на осигурување по овие Посебни услови, може да бидат:
1. Угостителски објекти (ресторани, кафулиња и слично) како градежни објекти со вградената
електрична, топловодна, водоводна и канализациона инсталација кои служат за вршење на угостителска
дејност (во натамошен текст: угостителски објекти)
2. Мебел и опрема кои се наоѓаат во угостителските објекти, а кои служат за вршење на угостителска
дејност
3. Залиха на стока
4. Пари при манипулација
5. Стакло на угостителскиот објект и стакло во угостителскиот објект, како и рекламни натписи
6. Колективно осигурување на вработените од несреќен случај (незгода)
7. Одговорност на работодавачот
8. Општа одговорност кон трети лица
9. Прекин на работа
ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ (РИЗИЦИ)
Член 3
Во зависност од изборот на Договорувачот на осигурување, а врз основа на покритието утврдено во
потпишаниот договор за осигурување, Осигурувачот има обврска да надомести настанати штети од следните
ризици:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Пожар
Удар од гром
Експлозија (освен нуклеарна и радиоактивна контаминација)
Луња
Град
Удар со сопствено моторно возило и сопствена работна машина во осигурените градежни објекти
Паѓање на воздушни летала
Манифестации и демонстрации
Излевање на водоводни и канализациони цевки и топловодна канализација
Поплава, порој и високи води
Земјотрес
Снежна лавина
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Штети предизвикани од гаснење на пожар
Провална кражба и разбојништво
Одговорност кон трети лица
Осигурување на стакло од кршење
Колективно осигурување на вработените од несреќен случај (незгода)
Одговорност на работодавачот
Прекин на работа

Осигурувачот е во обврска да ги надомести штетите предизвикани единствено од ризици стриктно и
поединечно наведени во договорот за осигурување (полиса).
Осигурувачот не е во обврска за исплата на штета која настанала од неименувани ризици.
ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОЖАР И НЕКОИ ДРУГИ ОПАСНОСТИ
Член 4
Под осигурување од пожар и некои други опасности се подразбираат следните ризици:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Пожар
Удар од гром
Експлозија (освен нуклеарна и радиоактивна контаминација)
Луња
Град
Удар со сопствено моторно возило и сопствена работна машина во осигурените градежни
објекти
Паѓање на воздушни летала
Манифестации и демонстрации
Излевање на водоводни и канализациони цевки и топловодна канализација
Поплава, порој и високи води
Земјотрес
Снежна лавина
Штети предизвикани од гаснење на пожар

Од пожар и некои други опасности може да се осигура градежниот дел на угостителскиот објект,
мебелот и опремата кои служат за вршење на угостителската дејност и залихата на стока која се наоѓа во
угостителскиот објект.
Градежниот дел на угостителскиот објект се осигурува на сума на осигурување од 400 евра по метар
квадратен, освен кога не е утврдена друга сума на осигурување и истата е наведена во договорот за
осигурување (полиса).
Мебелот и опремата се осигуруваат на сума на осигурување во висина до 10% од вредноста на
осигурениот објект, освен доколку во полисата не е наведена друга сума на осигурување.
Залихата на стока се осигурува на сума на осигурување до 10% од вредноста на осигурениот објект,
освен доколку во полисата не е наведена друга сума на осигурување.
Штетите настанати од подметнат пожар, не се надоместуваат.
Осигурувањето од пожар и некои други опасности е без франшиза (учество во штета).
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Покрај наведените исклучоци за надомест на настанати штети во Општите услови за осигурување на
имот и Посебните услови за секој ризик одделно, Осигурувачот не е во обврска да плати надомест на штета и
во следниве случаи:
- навлегување на вода во осигурениот објект како резултат на неисправен кров,
- пожар во угостителскиот објект кој е утврдено дека е настанат поради запушен, замастен и/или неодржуван
оџак од страна на стручно лице.
Осигуреникот е должен при настанување на секој штетен настан, истиот да го пријави во
Министерството за внатрешни работи со цел изработка на Записник за увид на лице место. Во случај кога
Осигуреникот го нема пријавено штетниот настан во Министерството за внатрешни работи и не е изработен
Записник за увид на лице место, Осигурувачот нема обврска за исплата на надомест на штета.
ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОПАСНОСТ ОД ПРОВАЛНА КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО
Член 5
Мебелот и опремата се осигуруваат на сума на осигурување во висина до 10% од вредноста на
осигурениот објект, освен доколку во полисата не е наведена друга сума на осигурување.
Залихата на стока се осигурува на сума на осигурување до 10% од вредноста на осигурениот објект,
освен доколку во полисата не е наведена друга сума на осигурување.
Пари при манипулација се осигуруваат на сума на осигурување во износ од максимум 100.000,00
денари, освен доколку во полисата не е наведена друга сума на осигурување.
Осигурувањето од провална кражба и разбојништво е со франшиза во висина од 25% од секој штетен
настан.
Провална кражба настаната со помош на „калауз“ клуч или „погоден“ клуч, не е предмет на надомест
на штета. Осигурувачот нема обврска за надомест на штета, доколку во записникот од МВР е утврдено дека
провалната кражба е извршена со помош на наведените типови на клуч.
Осигуреникот е должен при настанување на секој штетен настан, истиот да го пријави во
Министерството за внатрешни работи со цел изработка на Записник за увид на лице место. Во случај кога
Осигуреникот го нема пријавено штетниот настан во Министерството за внатрешни работи и не е изработен
Записник за увид на лице место, Осигурувачот нема обврска за исплата на надомест на штета.
За се’ што не е дефинирано со овие Посебни услови, ќе се применуваат Условите за осигурување од
опасност од провална кражба и разбојништво, а се важечки во моментот на издавање на полисата. Исклучок
од овие услови се штети настанати од вандализам.
ОСИГУРУВАЊЕ НА СТАКЛО ОД КРШЕЊЕ
Член 6
Со ризикот осигурување на стакло од кршење може да се осигура подвижно и неподвижно стакло во
угостителскиот објект, подвижно и неподвижно стакло на излогот од угостителскиот објект, како и рекламни
натписи.

______________________________________________________________________________________________________
Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје
Ул. Борис Трајковски 62, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел.+389 (02) 32 31 631 Факс.+389 (02) 32 31 632 е-пошта: winner@winner.mk

3

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ

www.winner.mk

Осигурување на стакло од кршење на подвижно и неподвижно стакло во угостителскиот објект, како и
подвижно и неподвижно стакло на излогот од угостителскиот објект, се осигурува на сума на осигурување во
износ од 30.750,00 денари, освен доколку во полисата не е наведена друга сума на осигурување.
Осигурување на стакло од кршење за подвижно и неподвижно стакло во угостителскиот објект,
подвижно и неподвижно стакло на излогот од угостителскиот објект и рекламен натпис, се осигурува на сума
на осигурување во износ од 61.500,00 денари, освен доколку во полисата не е наведена друга сума на
осигурување.
Покрај наведените исклучоци за надомест на настанати штети во Општите услови за осигурување на
имот и Посебните услови за осигурување на стакло од кршење, Осигурувачот не е во обврска да плати
надомест на штета и во следниве случаи:
- кршење на стакло од витрина и разладна витрина
- кршење на стакло како дел од мебелот
- кршење на стакло како резултат на настаната физичка или вооружена пресметка помеѓу посетители или
вработени лица.
За се’ што не е дефинирано со овие Посебни услови, ќе се применуваат Условите за осигурување на
стакло од кршење, а се важечки во моментот на издавање на полисата.
КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)
Член 7
Осигурителното покритие се однесува само на регистрираното работно време во кое Осигуреникот ги
извршува своите професионални обврски кај Договорувачот, односно задачи на место и во време уредени
согласно Договорот за работа, систематизацијата на работното место согласно кое е пријавен во осигурување
и согласно Законот за работни односи .
Како несреќен случај (незгода) се смета секој ненадеен и од волјата на Договорувачот, Осигуреникот,
Корисникот, независен настан (во момент на извршување на своите професионални обврски кај
Договорувачот) кој дејствувајќи од надвор и нагло врз телото на Осигуреникот, има за последица негова
смрт, целосен или делумен инвалидитет, преодна неспособност за работа или нарушување на здравјето кое
бара лекарска помош, а кој се случил на територијата на Република Македонија.
Во случај на настанување на несреќен случај, утврдувањето на процентот на траен инвалидитет ќе
биде согласно Табелата за определување на траен инвалидитет која е составен дел на Општите услови за
осигурување на лица од несреќен случај (незгода). Сите дијагнози на контузии, фисури, дисторзии на
зглобови, повреди на менискусот на коленото, не предизвикуваат намалена подвижност на одделни делови
од телото и не се предмет на утврдување на инвалидитет.

Доколку не може да се утврди дали смртта на осигуреното лице настапила како резултат од болест или
несреќен случај (незгода), осигурувачот ќе го исплати просекот од сумата на осигурување на смрт од
несреќен случај и сумата за осигурување од смрт од болест.
Во случај на смрт од болест, а кога има прекин на континуитетот на осигурување, односно прекин во
скаденцата на последователни полиси, осигурувачот исплаќа 50% од сумата на осигурување за смрт од
болест.
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Осигурувањето може да се склучи за минимум 5 (пет) лица. Доколку во текот на осигурувањето бројот
на осигурени лица се намали под 5 (пет), договорот за осигурување престанува да важи.
За се’ што не е дефинирано со овие Посебни услови, ќе се применуваат Општите услови за осигурување
лица од последици на несреќен случај (незгода), како и Дополнителните услови за колективно осигурување
на работници од последици на несреќен случај (незгода) Т1/14, а се важечки во моментот на издавање на
полисата.
ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАВАЧ
Член 8
Одговорност на работодавачот се осигурува на сума на осигурување и агрегат во износ од 615.000,00
денари, освен доколку во полисата не е наведена друга сума на осигурување и агрегат.
Одговорноста на работодавач е со франшиза во висина од 10%, но не помалку од 100 евра во секој
штетен настан.
Предмет на осигурување е граѓанска правна одговорност на Осигуреникот–работодавачот за
предизвикана штета, со смрт, повреда на телото или нарушување на здравјето (утврдена инвалидност при
вршењето на работните задачи како последица пропуст на работодавачот утврдена согласно законски
прописи) или уништување на предмети на вработените, предизвикани со ненадејни и неочекувани штетни
настани. Со ова осигурување е покриена одговорноста за предизвикана штета настаната како последица од
регистрирана дејност на Осигуреникот, или од поседување на опрема и предмети, или имот како извор на
опасност прикажани во полисата за осигурување.
За се’ што не е дефинирано со овие Посебни услови, ќе се применуваат Условите за осигурување од
одговорност на работодавач, а се важечки во моментот на издавање на полисата.
ОДГОВОРНОСТ КОН ТРЕТИ ЛИЦА
ЧЛЕН 9
Одговорност кон трети лица се осигурува на сума на осигурување и агрегат во износ од 307.500,00
денари, освен доколку во полисата не е наведена друга сума на осигурување и агрегат.
Одговорност кон трети лица е со франшиза во висина од 10%, но не помалку од 250 евра во секој
штетен настан.
Предмет на осигурување е законската одговорност на осигуреникот за штета настаната со смрт,
повреда на телото или здравјето, како и оштетување или уништување на ствари на трето лице.

Со ова осигурување се покрива одговорноста за штета која настанала од дејноста на Осигуреникот, од
поседување ствари, од правен однос со трети правни или физички лица, или од одредено својство како извор
на опасност, доколку е посебно издвоено во полисата за осигурување, односно во понудата за осигурување.
Осигурувањето, исто така, се однесува и на одговорноста за штета од:
1) зголемување на опасноста или проширување на осигурениот извор на опасности до кои дошло во текот на
траењето на осигурувањето;
2) нов извор на опасности кој се појавува кај Осигуреникот по склучување на договорот за осигурување во
смисла на член 5 од овие услови (осигурување од нови извори на опасности).
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За се’ што не е дефинирано со овие Посебни услови, ќе се применуваат Општите услови за осигурување
од општа одговорност, а се важечки во моментот на издавање на полисата.
ПРЕКИН НА РАБОТА
ЧЛЕН 10
Осигурувачот е во обврска да исплати надомест на штета од прекин на работа само во случај кога
прекинот настанал како резултат на пожар и некои други опасности кои се наведени во член 4 од овие
услови, а предизвикале штета на угостителскиот објект.
Осигурувачот нема обврска за надомест на штета доколку се утврди дека штетниот настан се случил
како резултат на подметнат пожар.
Предмет на осигурување во смисла на овие Услови, можат да бидат: 1) приходот, бруто добивката или
добивка (приход) или 2) одредени трошоци на работење на осигуреникот (трошоци) остварени во период од
2 (два) месеци.
Под приход се подразбира само оној приход кој се остварува, со извршување на регистрирана
стопанска дејност, како и приходите поврзани за таа дејност. Не се смета за приход оној дел од приходот кој
се остварува од: работење во промет со парични средства, приходи од камати, работење во странство,
исправка на финансискиот резултат и слично.
Под трошоци се подразбираат само оние трошоци кои се со фиксен карактер и настануваат независно
дали се извршува или не се извршува стопанската дејност, а кои Осигуреникот мора да ги сноси. Не се
сметаат за трошоци оние трошоци кои се директно поврзани со извршувањето на стопанската дејност
(производство) на пр. како: трошоци на суровини и материјали, потрошена енергија и слично.
Осигурувачот е во обврска за штетите кои би настанале од прекинот на работата во договореното
траење на најмногу 2 (два) месеци, сметајќи од денот кога настанал осигурениот случај.
Осигурувањето е со франшиза од 10 (десет) дена во секој штетен настан.
Осигурувачот нема обврска за надомест на штета ако штетата настанала од некој друг ризик што не е
пожар.

Осигуреникот е должен при настанување на секој штетен настан, истиот да го пријави во
Министерството за внатрешни работи со цел изработка на Записник за увид на лице место. Во случај кога
Осигуреникот го нема пријавено штетниот настан во Министерството за внатрешни работи и не е изработен
Записник за увид на лице место, Осигурувачот нема обврска за исплата на надомест на штета.
За се’ што не е дефинирано со овие Посебни услови, ќе се применуваат Условите за осигурување од
опасност од прекин на работа поради пожар и некои други опасности, а се важечки во моментот на издавање
на полисата.
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СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 11
По барање на клиентот, а со плаќање на соодветна премија, осигурувањето може да биде на поголема
или помала сума на осигурување од предвидената со овие услови. Сумата на осигурување во секој случај
треба да биде дефинирана во полисата за осигурување.
Доколку поради било кој основ настане прекин на полисата, Осигурувачот ја задржува целата премија, ,
односно во случај премијата да не е наплатена го задржува правото за наплата на целата премија согласно
полисата. Договорувачот на осигурувањето нема право на поврат на премијата доколку настане прекин на
полисата.
ФРАНШИЗА
Член 12
Наведената франшиза за секој поединечен ризик задолжително се одбива кај сите штети, освен
доколку одделно покритие дозволува откуп на франшиза и за откуп на истата е платена дополнителна
премија, што мора задолжително да биде наведено во полисата за осигурување.
МЕСТО НА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 13
Осигурувањето важи само за штети кои се настанати на местото кое што е наведено во полисата. Не
се признаваат штети за кои е утврдено дека не настанале на местото наведено во полисата.
Доколку во текот на траење на осигурувањето се промени адресата на предметот на осигурување,
Осигуреникот е обврзан да го извести Осигурувачот за да се направи прекин на полисата и да се изработи
нова.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 14
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 надлежен орган за супервизија на друштвата за осигурување.
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.

______________________________________________________________________________________________________
Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје
Ул. Борис Трајковски 62, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел.+389 (02) 32 31 631 Факс.+389 (02) 32 31 632 е-пошта: winner@winner.mk

7

