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ПРАВНА ЗАШТИТА

Скопје, јануари 2009 година

I ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Овие Услови се применуваат за осигурување на правна заштита и ги покрива трошоците за правна
помош и судски спорови.
ЗНАЧЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ИЗРАЗИ
Член 2
Одделните изрази во овие услови ги имаат следните значења:
1. “ОСИГУРУВАЧ” - Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп
2. “ДОГОВОРУВАЧ НА ОСИГУРУВАЊЕ” - лице коешто со осигурувачот го склучува договорот за
осигурување;
3. “ОСИГУРЕНИК” - лице чијашто одговорност е покриена со осигурувањето;
4. “ТРЕТО ЛИЦЕ” - лице кое не е субјект на договорот за осигурување,односно лице чија
одговорност не е покриена со осигурувањето како и работник на осигуреникот;
5. “СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ” - највисок износ на обврската на осигурувачот за секој осигурен
случај.
6. “ПРЕМИЈА” - износ што се плаќа за осигурување врз основа на договорот за осигурување;
7. “ПОЛИСА” - исправа на договорот за осигурување;
8. “ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ” - иден неизвесен и независен од исклучивата волја на осигуреникот штетен
настан кој има за последица настанување на штета, за која надомест може да бара трето оштетено
лице;
9. “ИЗВОР НА ОПАСНОСТИ” - дејност (занимање), ствари (подвижни и неподвижни), правен однос
или одредено својство од кои може да настане одговорност кон трети лица како ризик покриен со ова
осигурување.

II ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 3
(1) Предмет на осигурување според овие услови е давање правна помош во судска и вонсудска
постапка на осигуреникот.
(2) Вештачење и одредување на висината на предизвиканата штета.
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(3)
1.

Истражување на одговорноста на осигуреникот за настанатата штета;

2.
Водење на спорот во име на осигуреникот ако оштетениот го остварува правото на
надомест на штета во парнична постапка;
3.
Давање на сите изјави во име на осигуреникот кои ги смета за целисходни за
задоволување или одбрана од неосновани или претерани барања за надомест на штета.
ПРАВНА ПОМОШ
Член 4
(1) Осигурувачот може да го довери водењето на спорот на осигуреникот кој во таков случај е
должен да се придржува на упатствата и налозите на осигурувачот во врска со водењето на
парницата.
(2) Осигурувачот може да го преземе водењето на парница или да стапи на место на
осигуреникот или да учествува во парницата во својство на замешувач.
(3) Осигурувачот е овластен да одбие да води парница или да го препушти водењето на
парницата на осигуреникот, ако оцени дека нема место за пружање на правна заштита со
оглед на односот на висината на барањето за надомест на штета и висината на осигурената
сума.
(4) Во случај осигурувачот на име на надомест на штета да ја исплати осигурената сума пред
поведување на парница , престанува и неговата обврска за правна заштита.
ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ
Член 5
(1) Осигурен случај е иден, неизвесен и независен од исклучивата волја на осигуреникот,
штетен настан, врз основа на кој трето оштетено лице би можело да бара надомест на штета.
Се смета дека осигурениот случај настанал оној момент кога таквиот настан почнал да се
остварува.
(2) Како еден осигурен случај се сметаат и повеќе временски поврзани штети ако се тие
последица на иста причина.
ВРЕМЕНСКО ВАЖЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО
Член 6
Осигурувачот е во обврска само тогаш ако осигурениот случај настане за време на важење на
осигурувањето.
СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 7
(1) Сума на осигурување е горната граница на обврските на осигурувачот по еден осигурен
случај, утврдена во тарифата.
(2) Сумата на осигурувањето, зависно од тоа како е договорено, може да се однесува само
на еден од ризиците чл.3 од овие Услови или единствена сума на осигурување без оглед на видот на
штетата.
(3) По настанувањето на осигурениот случај и исплата на оштетата осигурувањето останува и
понатаму на сила во висина на сумата на осигурување од полисата.
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РЕГРЕС
Член 8
Осигурувачот го задржува правот на регрес од осигуреникот, во случај кога дополнително ќе
се утврди дека штетата е предизвикана со намера, измама или грубо невнимание, а за која од страна
на осигуреникот не му се презентирани на осигурувачот точни и вистинити податоци, односно докази
при обработката на барањето и надоместот на штета.
ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА НА ОСИГУРУВАЧОТ
Член 9
Обврската на осигурувачот престанува:
1) кај договорот за осигурување со одреден рок на траење, со истекот на 24-от час од денот што
е наведен во полисата како ден на истек на осигурувањето, доколку не е поинаку договорено;
2) кај договорот за осигурување со неодреден рок на траење ако во полисата е наведен само
почетокот на осигурувањето, осигурувањето се продолжува од година во година освен ако
некоја од одговорните страни најдоцна три месеци пред истекот на тековната година на
осигурувањето, писмено ја извести другата страна за откажување на договорот за
осигурување. Во тој случај, договорот за осигурување престанува со истек на дваесет и
четвртиот час од последниот ден на тековната година на осигурување.
3) со исцрпување на агрегатот предвиден во тарифата.
НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ
Член 10
(1) Сите известувања и пријави, што се должни да ги направат договорните страни во смисла
на одредбите од овие Услови, мора задолжително да се потврдат писмено ако се направени усмено,
по телефон, со телеграма или на некој друг сличен начин.
(2) Како ден на прием на известувањето, односно пријавата, се смета денот кога е примено
известувањето, односно пријавата. Ако известувањето, односно пријавата е испратена препорачано
по пошта, како ден на прием се смета денот кога е предадена во пошта.
(3) Спогодбите што се однесуваат на содржината на договорот полноважни се само ако се
заклучени во писмена форма.
ИЗМЕНА НА НАЗИВОТ ИЛИ АДРЕСАТА (ФИРМА)
Член 11
(1) Договорувачот на осигурувањето, односно осигуреникот е должен за измените на името,
називот или адресата, да го извести осигурувачот во рок од 15 дена од денот на настанувањето на
промената.
(2) Ако договорувачот на осигурувањето, односно осигуреникот не го извести осигурувачот за
промените од претходниот став, за полноважност на известувањата што ги испраќа осигурувачот,
доволно е ако му упати на договорувачот на осигурувањето, односно осигуреникот препорачано
писмо според последните податоци за адресата на станот, деловните простории, односно имињата и
називите со кои располага. Известувањето станува полноважно на денот кога осигурувачот го примил
истото.

4

ИЗМЕНИ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И
ТАРИФАТА НА ПРЕМИИ
Член 12
(1) На договорите за осигурување, заклучени на траење, подолго од една година, измените
во Условите за осигурување и Тарифата на премии, извршени по склучување на договорот за
осигурување, ќе се применуваат дури по истекот на годината на осигурување, освен ако се поповолни
за осигуреникот.
(2) Осигурувачот е должен, на писмен или друг соодветен начин да го извести договорувачот
на осигурувањето за извршените измени во Условите за осигурување, односно Тарифата на премии.
(3) Договорувачот на осигурувањето има право во рок од 30 дена од денот на приемот на
известувањето за извршените измени во Условите за осигурување, односно Тарифата на премии, да
го откаже договорот за осигурување.
(4) Во случај на отказ од претходниот став, договорот за осигурување престанува во 24 часот
од последниот ден на тековната година на осигурувањето во која е извршена измената во условите за
осигурување, односно во Тарифата на премии.
(5) Ако договорувачот на осигурувањето не го откаже договорот во рокот одреден во став (3)
на овој член, договорот за осигурување се менува со почетокот на наредната година на осигурување,
во согласност со извршените измени во условите за осигурување, односно Тарифата на премии.
НАДЛЕЖНОСТ ВО СЛУЧАЈ НА СПОР
Член 13
Во случај на спор помеѓу осигуреникот, односно договорувачот на осигурувањето и осигурувачот,
надлежен е судот спрема местото на склучување на договорот за осигурување.

ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ
Член 14
На осигурувањата склучени според овие Услови се применуваат и Општите услови за осигурување на
имоти до колку не се во спротивност со овие Услови.
ПРИМЕНА НА ОВИЕ УСЛОВИ
Член 15
Овие услови се применуваат со денот на нивното донесување.
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