ГАРАНЦИЈА ЗА ТИР РЕЖИМ
Склучен на ден ______________ година, помеѓу:
Гарант: Акционерско Друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје, со седиште на б ул.
Борис Трајковски бр.62, Скопје, застапувано од Менаџер на подружница _______, _________________, како
гарант од една страна (во понатамошниот текст на договорот Гарант), и
Побарувач: _______________, со седиште на ул. __________________, со ЕМБС __________,
MK_______________, Застапувано од Управител _____________, како побарувач од друга страна (во
понатамошниот текст Побарувач).
Со овој договор се уредени права и обврски на Гарантот и Побарувачот, а во врска со издавање
на Гарантно писмо за влезна гаранција за ТИР режимот за Побарувачот како осигуреник кај Гарантот.
Гарантот со потпишувањето на овој договор го гарантира плаќањето на сите побарувања кои се платени или е побарано од страна на Побарувачот да се платат на име царински давачки или трошоци побарани од царински орган,
а се однесуваат на стоките увезени во било која земја што е опфатена со ТИР системот и за која оваа гаранција се
издава.
Во случај да настане осигуран случај истиот се пријавува кај Гарантот со барање за плаќање на доспеано,
неплатено побарување, потпишано од овластен потписник или секретар, кое треба да содржи опис на робата што
се увезува и прилог докази за побараните доспеани средства, врз основа на што Гарантот ќе изврши плаќање.
Гарантот согласно овој договор издава ТИР Карнети со период на времетраење – важност од 27 месеци од датумот
на издавањето на ТИР карнетите и Гарантно писмо со наведен датум, но истото нема се однесува на ТИР карнетите
кои ќе бидат издадени по истекот на 12-тиот месец од датумот на издавање на Гарантното писмо.
Гарантно писмо е во сила 12 месеци од денот на издавањето.
Максималната финансиска обврска на Побарувачот е ограничена на износ од 3 .000 УСД (три илјади
американски долари).
Финансиската обврска на Гарантот, во однос на ТИР карнетите кои ќе бидат издадени по приемот на известувањето за престанување на важноста на истите е ништовна и неважечка, без оглед дали гаранцијата е вратена или не.
Со овој договор Гарантот се обврзува кон налогодавачот дека ќе ја исполни доспеана обврска
на Побарувачот, ако самиот претходно не го сторил истото.
Од Гарантот може да се бара исполнување на обврската дури откако Побарувачот не ја исполни во рокот
определен во гарантното писмо.
Налогодавачот може да бара исполнување од Гарантот, иако пред тоа не го повикал Побарувачот да ја исполни
обврската, ако е очигледно дека од средствата на Побарувачот не може да се оствари нејзино исполнување, или
ако Побарувачот паднал под стечај, иако е должен да го пријави своето побарување во стечајната маса и за тоа да
го извести Гарантот. Доколку не го сторил претходното, одговара за штетата што би ја имал Гарантот.
Ако Побарувачот го загубил правото на рокот определен за исполнување на неговата обврска, налогодавачот сепак не може да бара исполнување од Гарантот пред истекот на тој рок.
Договорот се склучува, односно Гарантот ќе му издаде Гарантно писмо на Побарувачот, само доколку истиот кај
него има претходно склучено договор за осигурување од автомобилска одговорност, зелена карта, ЦМР или истите
со овој договор се обврзува дека ќе ги склучи во период од најмногу 2 месеца по потпишување на истиот. Во спротивно, доколку Побарувачот не склучи Договор за Автомобилска одговорност, зелена карта и ЦМР, Гаранцијата
престанува да важи по истек на периодот од 2 месеца од потпишувањето на овој договори издавањето на Гарантното писмо.
Премијата за осигурување Побарувачот ја плаќа на денот на издавањето на Гарантното писмо, а секоја наредна
година во периодот на важењето на ТИР карнетот, најдоцна во рок од 15 дена од приемот на фактурата доставена
од страна на Гарантот.
Договорот е составен во 3 (три) еднообразни примероци, од кои по 1 (еден) за Побарувачот (Осигуреникот)
и 2 (два) за Гарантот (Винер).
Во случај на спор меѓу договорените страни, доколку странките не се во состојба спорот спогодбено да го
решат, надлежен е судот во Скопје.
Побарувач:

Гарант:
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