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А. ОСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ
НАПОМЕНА: Оваа полиса опфаќа штети за прв пат пријавени за време на периодот на
осигурување од полисата.
ДЕЛ 1: ОСИГУРИТЕЛНИ КЛАУЗУЛИ
1.1 Вовед
Ве молиме прочитајте ја внимателно целата полиса за да ги утврдите вашите права, должности и
што е, а што не е осигурано. Низ Условите зборовите “вие” и “ваша” се однесуваат на осигуреникот
како што е утврдено во Полисата. Зборовите “ние”, “нас” и “наша” се однесуваат на АД за
осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП која го обезбедува ова осигурување. Овие Услови, текст на
полиса, квотацијата, понудата и сите додатоци кон полисата, ќе се сметаат како еден документ и
сите зборови или изрази на кои им е дадено посебно значење, во еден од овие документи, ќе го
носат истото значење низ целата полиса. Ве молиме разгледајтего делот Д. - Дефиниции.
1.2 Известување за штети
Врз основа на платената премија, веродостојноста на изјавите во понудата, сите дополнителни информации

и одредбите од оваа полиса, АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП е согласна да ве
обештети за штети осигурани согласно оваа полиса за кои нити сте имале намера нити сте можеле
да очекувате да настанат како резултат на вашите осигурани услуги согласно полисата под услов:
а) таквите оштетни побарувања против вас за прв пат да сте ги примиле во текот на периодот на
осигурување и б)настанот од кој произлегува такво оштетно побарување не ви бил познат пред
периодот на осигурување и
в) да сте доставиле писмено известување до АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП за
оштетните побарувања во рок од 90 дена откако вие сте биле известени или сте откриле за нив, под
услов писменото известување за штетата да е примено во АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС
ГРУП во текот на периодот на осигурување доколку поинаку не се договори во полисата.

1.3. Дополнителен период на известување за штета
Кога писменото известување е направено во последните 90 дена од периодот на осигурување,овој
период ќе се продолжи најмногу за 90 дена само за разгледување на известувањето за штетата, и да
се смета дека е примено во АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП до денот на истек на
периодот на осигурување од полисата, освен ако поинаку не е договорено во полисата.
1.4 Ретроактивна дата
Во дополнение на дел 1 став 1.2 оваа полиса ќе обезбедува покритие само за вашите осигурани
услуги од полисата, кои сте ги обезбедиле на денот (или подоцна) кој е назначен како почеток на
периодот на осигурувањето по оваа полиса (ретроактивна дата), освен ако не е поинаку договорено
во вашиот текст на полиса.
1.5. Продолжен период за пријава на штета
Доколку оваа осигурителна полиса не се обнови, поради причини различни од оние наведени подолу ние
може посебно да договориме во вашиот текст на полиса, да дозволиме продолжен период за пријава на
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штети, кои спаѓаат под клаузулите 3.0 а), б), в) од дел 3 и дел 4 и 5, а кои за прв пат се поднесени
против вас и пријавени кај нас за време на овој продолжен период за пријава на штета. Ние ќе ви
исплатиме обештетување само за штетите кои се резултат на вашите осигурани услуги, дадени во
текот на периодот на осигурување а не за време на продолжениот период за пријавување.
Продолжениот период за пријавување подлежи на сите други одредби од оваа полиса вклучувајќи ја
ретроактивната дата согласно утврденото.
1) Лимитот или под - лимитот на обештетување за продолжениот период за пријавување на
штета ќе биде дел од, а не дополенение на нашиот лимит или под - лимит на обештетување за
периодот на осигурување.
2) Вие нема да може да го искористите правото на продолжен период за пријавување на штета
кога откажувањето или необновувањето на полисата е поради:
а) неплаќање на премија или
б) не исплаќање од ваша страна на оние износи кои го надминуваат важечкиот лимит или под лимит на обештетување кој се применува или кои се во рамките на износот на франшизата која важи или
в) неусогласување со било која одредба од оваа полиса.

ДЕЛ 2: ОСИГУРЕНИ УСЛУГИ
2.0. Текстот на вашата полиса посочува кои од вашите услуги ќе се осигураат под секој дел на
покритието или стандарден додаток кон полисата. Услов за покритието е одговорноста да настанала
во вашиот редовен тек на безбедување на осигураните услуги, а тоа ќе бидат оние услуги кои вие сте
побарале да се осигураат и за кои ви е дадено покритие од страна на АД за осигурување ВИНЕР
ИНШУРЕНС ГРУП согласно утврденото во вашиот текст на полиса.
ДЕЛ 3: ОДГОВОРНОСТ НА ШПЕДИТЕРИ ПРИ
ОТПРЕМА НА СТОКА И ДРУГИ ОДГОВОРНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ОТПРЕМАТА
3.0. Согласно дел 1, исклучоци Б, општите услови В, од овие услови, АД за осигурување ВИНЕР
ИНШУРЕНС ГРУП ќе ви исплати надомест за вашата правна одговорност за секое оштетно побарување:
а) за физичка загуба или физичка оштета на товарот под услов таа правна одоговорност да настанала од:

1) меѓународна конвенција за транспорт,
2) закон за национален транспорт кој е задолжителен за вас,
3) сите стандардни услови за трговија одобрени од локалната шпедиција, здружението за
патен транспорт или складирање во која сте член
4) товарен лист ФИАТА или ЦОМБИЦОН
5) товарен лист на вашата компанија или вашите стандрадни услови за трговија под услов тие услови

И ограничувања за транспорт или трговија да не прифаќаат поголема обврска или одговорност за вас
од оние во ФИАТА стандардниот товарен лист или стандардните услови на националното здружение
последователно, или
договор кој е заведен како одобрен од АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП во вашата полиса.
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б) кое настанува од физичка загуба или физичка оштета на пловило или опрема која ја поседува
или управува вашиот подизведувач или клиент;
в) за последователна штета која директно настанува од
а) или б) од погоре;
г) кое следи по грешка од невнимание и/или пропуст од ваша страна, ваш агент или под изведувач
а кое резултира во:
I) неточна или погрешна испорака на товарот или
II) задоцнување во манинипулација на товарот на вашиот клиент ; или
II) неисполнување на вашите договорни обврски освен утврдените во 3.0 а) и б) од погоре
д) настануваат од придонесувањето на товарот за општа хаварија или спасување за кое не можете
добиете повраќај од клиент.
3.1. Исклучоците важат само за овој дел
Оваа полиса нема да ве обештети за било која штета која настанува директно или индиректно :
а) до износот за кој е зголемена вредноста на штетата над пријавената од вашиот клиент;
б) како резултат од вашиот договор да изведувате услуги кои се вон рамките на договореното
време; в) согласно договорот за транспорт ви се наложува да прифатите одговорност:
I) доколку испораката не е извршена во одредено време или
II) за загуба или оштета на товарот без ограничување на тежина или пакетот; или
г) од било која од вашите услуги за кои е склучен поддоговор со трето лице кое работи во било која земја во
Африка (со исклучок на Јужна Африка) сите поранешни држави на Советскиот Сојуз, Иран, Ирак, Јемен,
Либан, Сирија, Авганистан, Мајанмар, Камбоџа, Боливија, Колумбија, Еквадор, Албанија, Куба и Северна
Кореја освен кога за транспортот на товарот е склучен под-договор согласно еднократен договор кој го
покрива најмалку истиот период на одговорност како вашиот договор и таа странка нема договор да делува
како ваш агент за тој период;
д) од одредба во вашиот договор со вашиот клиент согласно која сте стекнале одговорност без ваша
кривица или невнимание;
ѓ) од непочитување на упатството за безбеден работен товар и на производителот за било која од вашата
опрема за ракување;
е) до степенот до кој е зголемена поради грешка или пропуство било кој товарен лист или договор за
транспорт доколку покритието согласно дел 3.0 г) од погоре не е опфатен во вашиот текст на полиса;
ж) до степенот до кој е зголемена поради товарниот лист или договор за транспорт кои покажуваат
различен број на пакети од оние наведени во товарниот лист на под-изведувачот доколку покритието
согласно дел 3.0 г) од погоре не е опфатен во вашиот текст на полиса;
з) кражба или загуба на товар од напуштено возило освен ако не е резултат на:
I) присилен влез додека се наоѓа во безбеден и заклучен заграден простор или складиште
II) присилен влез додека возилото е само привремено без надзор додека се наоѓа во или е во
близина на просториите на клиентот заради достава на испорака.
3.2 Услови кои важат само за овој дел
а) Во случаи кога склучувате под - договор за вашите услуги треба да настојувате да се осигурате
дека условите со вашиот под - изведувач се поткрепени од одговорностите прифатени согласно
вашиот договор со вашиот клиент или како што е наложено согласно националното или
меѓународното право или конвенција. Понатаму, треба да имате процедури за да го потврдите
угледот за веродостојност и чесност на под-изведувач ите и да проверите дека тие поседуваат и
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оддржуваат соодветно осигурување од одговорност за време на траењето на полисата или се
финансиски способни да ги исполнат своите одговорности.
б) кога назначувате агент да делува во ваше име треба да утврдите дека тој поседува задоволителен
углед и соодветно искуство да ги исполни своите должности и исто така треба да се осигурате дека
поседува и оддржува соодветно осигурување од одговорност во текот на траењето на полисата и
дека е финансиски способен да ја исполни одговорноста за своите грешки и пропусти.
в) Агентот кој ќе го назначите да делува во ваше име мора да има соодветни инструкции во писмена
форма за неговите одговорности и должности.
г) Треба со сите ваши напори да ги преземете сите оправдани и соодветни мерки за да обезбедите
усогласеност со сите значајни и важечки регулативи и законски одредби во врска со транспортот,
управување и складирање на опасен товар.
д) Без разлика на се што е содржано на друго место, спротивно на тоа вие ќе бидете обештетни само
за оштетно побарување во врска со пратка на цигари, вина, алкохолни пијалаци, компјутери (или
компоненти) мобилни телефони, аудио или тв опрема, предмети од скапоцени метали, скапоцен
накит, вредни уметнички дела или расни коњи доколку вкупната вредност на пратката била под
100,000 американски долари (вклучително со царина и даноци). Пратката ќе се смета како сиот товар
во истата ставка за носечка опрема, депо или складиште.
ѓ) кога физички управувате со товарот ќе ви биде одобрено покритие само во рамките на овој Дел,
кога тоа е опфатено во текстот на полиса како дел од вашите осигурани услуги.
ДЕЛ 4: ОДГОВОРНОСТ ЗА ПАРИЧНИ КАЗНИ И ЦАРИНА
4.0 Без оглед на исклучоците 6 и 7 од Б Исклучоци кои важат за сите делови, но согласно сите други
услови од оваа полиса, АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП ќе ве обештети за вашата
правна одговорност за било кое оштетно побарување кое произлегува од ненамерно прекршување
на било која регулатива, правна или законска одредба, а кое резултира во парични казни, царини,
даноци, акциза, ДДВ или слични фискални такси или казни кои ви се наложени вам или некое друго
лице кое делува во рамките на своите овластувања, а во ваше име од страна на некој надлежен
орган. Под услов дека тој прекршок е директно поврзан со:
а) увоз - извоз на товар или опрема на вашите клиенти или
б) имиграција
в) безбедност на работни услови.
4.1. Исклучоците важат само за овој дел
Оваа полиса не покрива штета која произлегувадиректно или индиректно од:
а) доколку не е соодветно утврдена, докажана или задржана од надлежен орган кој делува во рамките на
своите ингеренции и должности;
б) за комерцијални парични казни или казни за тарифи за возарина, конкуренција или структура или
работење на вашата компанија или на лицето кое делува во ваше име;
в) за секој прекршок на пропис кој е последица од тежината на товарот или носечката опрема на јавен пат
доколку тој прекршок е направен невнимателно или намерно од ваша страна или вашите вработени;
г) доколку некој надлежен орган утврди дека не е законски да бидете осигурани за било кое покритие од
овој дел; тогаш останатите делови од овој дел ќе останат да важат, а нема да се плати обештетување за штети

кои настануваат од покритието согласно делот кој се смета за незаконски;
д) за секој износ кој би се платил од ваша страна без оглед на било кој прекршок.
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ДЕЛ 5: ПРАВНА ОДГОВОРНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА
5.0 Во врска со резервацијата на штети изнесена во ДЕЛОТ 1, АД за осигурување ВИНЕР
ИНШУРЕНС ГРУП ќе ја исплати штетата врз основа на правна одговорност од трети лица, што
настанала при директно спроведување на осигурените услуги која произлегува од предизвикана
незгода чија последица се телесни повреди врз трето лице или физичка загуба или физичка штета
нанесена на имотот на трето лице. Со оваа полиса се обештетува и последователната штета по
трето лице која директно произлегува од таквата штета на која имате правна одговорност според овој
дел.
5.1 Покрај секакво договорно обештетување за кое вие имате обврска да му го обезбедите на
третото лице при директно спроведување на вашите осигурени услуги, на овој начин вие сте
заштитени со ДЕЛОТ 5, параграф 5.0 погоре, доколку:
а) таквата одговорност ви се препишува доколку отсуствува такво договорно обештетување; и, б)
таквата одговорност е предизвикана од или произлегла од ваша грешка или немарност.

5.2 Кога каргото се спроведува физички тогаш овој дел од полисата ве заштитува доколку истиот е
наведен како дел од вашите осигурени услуги.
5.3 Осигурувањето го исклучува овој дел за било која штета настаната директно или индиректно при
авионски транспорт на опасна стока според регулативите на ИАТА.
ДЕЛ 6: ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ
6.0 АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП ќе ги покрие трошоците за штети што ќе ги направите со
претходно писмено одобрување од страна на АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП при вршење
на истражување, минимизирање или бранење на штетата извршено против вас што е покриено на друго
место во оваа полиса. Обештетувањето на АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП за трошоците на
штетите плус вредноста на ликвидираната штета не смее да го надмине лимитот на обештетувањето
содржано во Додатокот кон полисата или доколку не е поинаку наведено во оваа полиса. Овие трошоци за
штети подлежат на франшиза од оригиналната полиса како што е определено во вашиот Додаток кон
полиса, со исклучок кога АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП успешно ве одбранува за штетата
покриена со оваа полиса во случај на пречекорување на износот на франшизата од оригиналната полиса.
Само во тој случај франшизата во однос на трошоците за штети ќе биде нула, доколку не е поинаку
наведено.
Б. Исклучоци применливи во сите делови:

Со оваа полиса не се покриени вистинските или претпоставените обврски или штети кои директно
или индиректно произлегуваат од:
1. вршење на недозволена трговија, нечесност, или измама, заговор, злонамерни, своеволен/и или
смислен/и акт/и или несовесно однесување, што претставува пример за неможност да се воспостават
соодветни системи и контрола, намерно причинети штети и штети настанати како последица на груба
небрежност и пропуст.
2. ракување, складирање или транспорт на карго што е шверцувана стока или во недозволена трговија;
3. ваша несолвентност, ликвидација, банкрот, стечај, вршење трговија и покрај несолвентност или
некој друг финансиски прекршок, или продолжување на кредит, или ваша неможност или неуспех да
се платат или наплатат долговите;
4. било кое осигурување или договор кој не се потпира врз одбрана или ограничување на обврската;
5. неуспех да се отпочне, напуштање на или неможност да се извршуваат осигурените услуги;
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6. прекршоци, казни, казнени штети или штети земени како пример кои се на било кој начин обештетени
или опишани, или дополнителни штети кои произлегуваат од мултиплицирање на компензациски штети;

7. царина, продажна такса или акциза или сличен фискален трошок, доколку не е поинаку договорено
со АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП и е опишано во ДЕЛОТ 4;
8. прекршување на правилата или регулативите на транспортна асоцијација, шпедициска такса,
конкуренција или сличен договор;
9. ваши царински обврзници или гаранција што е на располагање на трети лица;
10. секаков пловен објект или авион кој вие го поседувате, издавате под чартер или лизинг вие или се
врши во ваша полза, или поседување, лизинг, управување или користење на патничко возило кое се
употребува во јавни патишта или секое друго транспортно средство, или користење на шасија или
приколица која ја поседувате, е на лизинг, управувате или користите на јавни патишта во САД или
Канада;
11. штета на или оштетување на или условите или одржувањето на имотот кој го поседувате, го
имате под лизинг, го имате под наем или го користите вие или се грижите за истиот, под ваше
старателство е или контрола, дали договор ве обврзува или не да го осигурате, или за секоја штета
настаната какo резултат на ваше поседување на имот или негово издавање;
12. оштетување на имот како последица од извршување на работи од ваша страна или некој негов
дел, или недостаток на материјал, делови или опрема во врска со таа изведба;
13. дискриминација или понижување, незаконско раскинување или отказ на работа, неуспех да се
вработи или промовира, неправедно деградирање направено од ваша страна кон било кое лице или
непочитување на обврските од ваша страна како работодавец кон вашите вработени, вработените на
под-агентот или под-изведувачот, или трето лице кое може да се смета за ваш вработен;
14. телесна повреда на ваш вработен, вработен кај подагентот или подизведувачот, или било кое
трето лице кое се смета за ваш вработен, вклучувајќи штети настанати како резултат на
компензација на работникот, компензација за невработеност, законски бенефиции за хендикепирани
или законски обврски на работодавачот или било кои статутарни или општи законски одредби кон
секој вработен, брачен другар, дете, родител, брат или сестра на вработениот или на било кое лице
запослен на било каков начин од ваша страна, од страна на вашите подагенти или подизведувачи
или секое трето лице кој се смета за ваш вработен во случај кога таквите обврски произлегуваат од
запослувањето или веќе остварениот работен однос на тоа лице;
15. несоодветноста на или дефект на произведената, обработената, сортираната, измешаната,
обезбедената или продадената стока или производи, употребени материјали или извршени поправки
од ваша страна или во ваша корист, или било какво повлекување, откажување, враќање, инспекција,
замена или загуба што може од сето ова да произлезе;
16. нековани благородни метали, скапоцени камења, готовина, меници, обврзници или хартии од
вредност од секаков вид;
17. штета предизвикана од осигуреник врз друг осигуреник или штета предизвикана од или врз
придружна компанија, компанија родител или помошна компанија или од било кое лице или ентитет
кое има финансиски или извршен интерес во вашата работа;
18.истекување, загадување или контаминација, доколку истите не се:
а) предизвикани од ненадеен и случаен настан, кој за прв пат се случил на определен датум за врема
на
траењето на осигурувањето;
б) настанот е откриен и за истиот сте биле известени во рок од седум дена од датумот на
настанувањето, со
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исклучок истиот да не е предизвикан од карго кој не е во ваша грижа, старателство или контрола;
в) достават како известување до АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП како што е
предвидено со оваа полиса;
19. за ископување или депонирање, ракување, обработување, пречистување и складиштење на ѓубре
или гниеж;
20. идустриски спор, бојкот, штрајк, бунт, цивилни немири, престанок или воздржување од работа од
било каква природа или вид, како делумно така и општо, со или без учество на ваш вработен;
21. секое континуирано, повремено или повторено изложување на или примање, инхалирање,
инсталирање, дистрибуција, производство, продажба, користење, постоење или абсорпција на
следниве супстанци или услови од било која форма: азбест, тутун, алкохол, јагленова прашина,
полихлориниран бифенилс, кварц, бензол, олово, талк, диоксин, фармацеутски производи или
таблети од секаков вид, пестициди или хербициди, вирус за човечки имунитет, или стекнат синдром
на намален имунитет или електромагнетни полиња;
22. секое повторливо движење, постојан стрес, постојан напор или кумулативен трауматски
дисбаланс, вклучувајќи, без ограничување,
(1) ако настанат од наметнат несоодветен дизајн на стока, опрема или машина или активности,
(2) нема предупредување или соодветни инструкции за употреба на стоката, опремата или начинот
на спроведување на активностите,
(3) неправилна супервизија на начинот на употреба на стоката, опремата или машината или
спроведувањето на активностите, или
(4) без ограничување на тековниот синдром на болки во зглобовите од рацете кој настанал како
резултат на неограничена употреба на тастатура или влошки за прсти;
23. Клаузула за исклучување на контаминација на институтот за радијација, хемиско, биолошко,
биохемиско или електромагнетно оружје од 10/11/03, која гласи:
Во ниту еден случај оваа полиса не ја покрива обврската за настанатата штета или трошок директно
или индиректно настанати од или се предизвикани од следниве случаи:
а) јонизирана радијација или радиоактивна контаминација предизвикана од било какво нуклеарно гориво
или нуклеарен отпад или од согорување на нуклеарно гориво или дериват или слични супстанци; б)
радиоактивни, токсични, експлозивни или другиопасни својства на секакво експлозивно нуклеарно тело

или нуклеарни компоненти што произлегуваат од истото; оружје или војна која користи атомска или
нуклеарна физија или фузија или слична реакција или радиоактивна сила или материја; в)
радиоактивни, токсични, експлозивни или други опасни или контаминирачки својства на секоја
радиоактивна материја. Исклучокот во оваа под-клаузула не се проширува за да ги опфати
радиоактивните изотопи, спротивни на нуклеарното гориво, кога таквите изотопи се подготвуваат,
пренесуваат, складираат, или се користат за комерцијални, земјоделски, медицински, научни или
други слични мировни цели; г) секое хемиско, биолошко, био-хемиско или електромагнетно оружје.
24. војна, инвазија, дејства на непријател, непријателство (без разлика дали е објавена војна или не),
цивилна војна, теротизам или саботажа на бунтовници, револуција, воена побуна или усурпирана моќ
или конфискација, национализација или реквизиција или уништување или оштетување на имот од
страна на или со наредба на власт;
25. (а) секоја пресметка, споредба, диференцијација, подредување или обработка на податоци,
вклучувајќи промена во годините 1998, 1999 и 2000, или било која промена на датумот вклучувајќи ја
компјутерската калкулацијата и за престапната година, хардверска, програмска или софверска или
микрочип, интегрирано коло во компјутерска или некомпјутерска опрема; б) трошоци и давачки кои
произлегуваат од превентивни или ремедиални активности превземени од ваша
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страна или од друго лице или ентитет, со цел да се промени, измени, модифицира, замени или
тестира секој компјутерски систем, хардвер, програм или софтвер или микрочип, интегрирано коло во
компјутерска или не-компјутерска опрема; Овој исклучок се применува без разлика на причината која
моментално или последователно допринела за
штета и без разлика дали таа штета произлегува од вршење на вашите осигурени услуги или
активности на било кое трето лице.
26.Клаузула за исклучување на институтот за сајберски напад од 10/11/03, кој гласи:
(а) Според клаузулата (2) дадена подолу, во ниту еден случај оваа полиса не ја покрива обврската за
настанатата штета или трошок настанати директно или индиректно од или се предизвикани од користење

или работење, како средство за како средство за предизвикување штета, на компјутер, компјутерски
систем, компјутерска софтвер програма, злонамерно однесување, вирус во компјутерот или постапкa
или друг електронски систем.
б) кога оваа клаузула се однесува на полиси во кои се осигурува ризикот од војна, граѓанска војна,
револуција, побуна, востание или граѓански штрајк кој произлегува од тоа, или непријателски акт од
или против узурпаторска сила или тероризам, или лице како последица од политички мотив,
Клаузулата 1.1. не важи за исклучување штети (кои инаку би биле осигурени) како последица oд
употреба на компјутер, компјутерска софтвер програма или друг електронски систем за промовирање
и/или за упатства и/или механизмот за пукање на оружје или бомба.
27.Чисто финансиска штета - штета која се состои непосредно во пари, а не е во никаква врска со
штета на предмети, ниту со штета на лица, освен ако поинаку не е договорено и тоа е назначено во
полисата.
В. ОПШТИ УСЛОВИ
1. Клаузула: одговорност на корисници со дозвола во САД Во случај кога овластен орган одлучи согласно
важечкиот државен или сојузен закон во САД дека третото лице има право да добие обештетување од
оваа полиса како последица од користење или на или е законски одговорно за возило, опрема или
средство од било кој вид тогаш обештетувањето од оваа полиса нема да го надмине минималниот износ
кој е потребен за осигурување според важечкиот државен или сојузен закон.

2. Клаузула: за одбивање на одговорност за загадување од нафта во САД Оваа полиса не е доказ за
финансиска одговорност од Законот за загадување со нафта од 1990 год. или слични сојузни или
државни закони Доколку ја покажете или понудите оваа полиса како доказ за осигурување нема да се
смета какo доказ дека АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП се согласува да работи како
гарант или дирекно да се утужи со било какво правосудство.
3. Премија: Премијата мора да се плати на АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП според условите
за плаќање наведени во Полисата. Кога треба да се плати еднократно премија за период договорен во
полисата и доколку не ја исплатите до договорениот датум, или доколку се договорио плаќање на
премијата на рати и не го платите тој износ до утвредниот датум, АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС
ГРУП има право да ја откаже полисата согласно одредбите од член 969 на ЗОО.на РM.
4. Обнова на осигурување

Пред да заврши периодот на осигурување потребно е да пополните прашалник за обнова на
осигурување од кој АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП очекува (но не гарантира) дека ќе
може да ви понуди услови за нова годишна полиса.
5. Лимит на обештетување
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а) Лимитот на обештетување кој важи за секој дел од осигурување или секој стандарден додаток кон
полисата е внесен во вашата полиса. Овој лимит на обештетување може да подлежи на подлимит за
обештетување за одредено оштетно барање.
б) Кога постојат две или повеќе оштетни барања за ист несреќен случај или се последица од
постојано или повторливо изложување на исти или слични услови лимитот на обештетување и
применливата франшиза во оваа полиса ќе се применува како за едно оштетно барање. Збирен
лимит на обештетување е максималниот износ кој АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП ќе
ви го обештети согласно оваа полиса за сите оштетни барања во текот на периодот на осигурување.
в) Лимитот или подлимитот на обештетување важи за сите оштетни барања од оваа полиса, а тука се
вклучени трошоци за оштетни побарувања кои се покриени со оваа полиса.
Доколку нема наведен лимит на обештетување во вашата полиса тогаш изнесува УСД 250,000
збирно за сите оштетни барања.
г) Кога едно или повеќе оштетни побарувања се поднесуваат како последица од еден штетен настан ,
подлежат на помал лимит на обештетување тогаш за оштетните побарувања кои произлегуваат од
истиот штетен настан :
1. ќе важи помалиот лимит на обештетување за тие штети за кои тој лимит се употребува , но
2. вкупното оштетно барање во кое е вклучен делот кој е лимитиран со помалиот лимит на
обештетување несмее да го надмине повисокиот лимит на обештетување.
6. Франшиза
а) Франшизата која се применува во секој дел од осигурувањето или стандардниот додаток е
наведена во вашата полиса.
Оваа франшиза може да подлежи како алтернатива за одредено оштетно барање.
б) Кога постојат две франшизи кои можат да се применат заисто оштетно барање ќе се употреби
повисокиот износ.
7. Прекин на важење
(а) Може да се прекине важењето на полисата или побара измена на условите од полисата со
доставување писмено известување до АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП во рок од 30 дена.

(б) АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП може да ја прекине полисата или побара измена на
условите од оваа полиса со доставување писмено известување во рок од 30 дена.
(в) Во случај на прекин под (а) и (б) со тоа што не се исплатени никакви оштетни барања или не се
пријавени потенцијални оштетни барања, секоја ненаплатена премија ќе се рефундира без
административни трошоци на АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП и АД за осигурување
ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП не врши поврат на реосигурителни трошоци.
8. Обврска за откривање на сите факти
Доколку вие, вашиот агент или осигурителен брокер не ги пријавите сите материјални податоци без оглед дали
намерно или ненамерно пред да се достави полисата во тој случај АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС
ГРУП има право да ја раскине полисата. Исто така, имате постојана обврска да ги откривате сите материјални
промени во околностите во времетраењето на полисата и доколку тоа не се направи и во тој случај АД за
осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП има право да го откаже осигурувањето по полисата.

9. Оштетни барања - штети
(а)Во случај на поднесување на оштетно барање кое може или би можело да предизвика штета
опфатена со овие Услови задолжително треба:
I) да се достави известување до АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП штом е можно, но
најдоцна како што е определено било каде во полисата во писмена форма за тоа оштетно барање;
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II) да ги преземе сите разумни чекори за да ги избегне, намали или ублажи штетата вклучувајќи и
заштита од понатамошни оштетни барања и да се зачуваат правата за регрес од било коедруго лице;

III) да не прифати одговорност без претходна писмена дозвола од АД за осигурување ВИНЕР
ИНШУРЕНС ГРУП ;
IV) да соработувате со нас во обработување на сите работи поврзани со оштетното барање
вклучително и регрес од друго лице.
(б) без штетни последици на други одредби од оваа полиса и без откажување на права кои произлегуваат
од правата на АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП , АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС
ГРУП може во секое време да назначи и ангажира во ваше име адвокати, проценители и други лица за
справување со било која работа од која може да произлезе оштетно барање од оваа полиса.
(в) Доколку доставите до АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП било какво оштетно барање а
знаете дека тоа оштетно барање е лажно или фалсификат во секој поглед го губите правото во однос на
тоа оштетно барање а исто така и за друго оштетно барање без оглед дали е пред или веднаш по
фалсификуваното или лажно оштетно барање и без оглед дали е или не во врска со истиот период
на осигурување, а АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП има право да ја откаже полисата.
10. Регреси
Пред да ви се исплати обештетувањето, АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП треба да го добие секој
регресиран или добиенизнос од трето лице во однос на било кое оштетно барање во цел износ кој АД за
осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП ќе го одобри за исплата на име обештетување по оваа полиса.

11. Други осигурувања
Во случај кога имате право на надомест, независно од овие Услови, целосно или делумно од друго
осигурување за оштетувања или штета кои инаку се надоместиви целосно или делумно од страна на АД за
осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП согласно овие Услови, нема да постои придонесување или учество од
страна на АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП од овие Услови или врз основа на недостаток,
заедничко или дупло осигурување за тие штети за кои имате право на обештетување од друго такво
осигурување. Овој услов важи без оглед дали ќе добиете обештетување или не од тоа друго осигурување.

12. Суброгација
Принципите на суброгација во секое време важат за оваа полиса и вие давате полна разумна
соработка, помош или соодветни податоци за да може АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП
да го тужи суброгираното оштетно барање.
13. Назначување
Назначувањето на интерестот од оваа полиса нема да важи освен со писмена согласност на АД за
осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП .
14. Законодавство
Оваа полиса се толкува согласно позитивните законски прописи на Р.M .
15. Право на регрес
Несмее да се откажат правата за регрес од било кој агент и/или под-договорувач освен доколку е
посебно договорено од наша страна и тоа е наведено во вашата полиса.
16. Правна поука
(1) Договорувачот на осигурувањето, односно осигуреникот, може да достави жалба до Министерството
за финансии при Владата на Р. , како надлежен орган за супервизија на друштвата за осигурување.

(2) Во случај на спор помеѓу договорувачот на осигурување, односно осигуреникот и осигурувачот
надлежен е стварно надлежниот суд според местото на склучување на договорот за осигурување.
17. Обврска за чување на доверливи податоци
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(1). Осигурувачот е во обврска да ги чува податоците од договорот за осигурување како доверливи
податоци, согласно Законот за супервизија на осигурување и Статутот на осигурувачот.
(2). Обврската на осигурувачот за чување на податоците за осигурениците не постои во следниве случаи:
1. ако податоците се потребни за утврдување на факти во кривични постапки или други судски
постапки и ако од надлежниот суд е добиено писмено барање за доставување на податоци; 2. во
случаи предвидени со Законот за спречување на перење пари;
3. ако податоците се потребни за одредување на правните односи меѓу осигурувачот и негов
осигуреник и/или друг корисник на осигурувањето при спроведување на законски постапки;
4. ако податоците се потребни заради извршување на присилни постапки над недвижен имот на
осигуреник или друг корисник на осигурувањето и ако од надлежниот суд е добиено писмено барање
за доставување на податоци;
5. ако податоците се побарани од страна на Министерството за финансии при Владата на Р.M. , или
друг надлежен орган за супервизија во рамки на утврдените одговорности;
6. ако податоците се побарани од страна на даночен орган, а во врска со водење на постапки во
негова надлежност;
(3). Осигурувачот е должен да дава податоци на барање на осигуреникот (договарачот, корисникот)
за неговите сопствени податоци кои се чуваат во регистрите на осигурувачот, како и да корегира
податоци во регистрациите иницирани од осигуреникот.
Д. ДЕФИНИЦИИ
1. ,,Незгода,, ненадеен настан кој ниту се очекува ниту намерно направен од ваша страна.
2. ,,Овластен орган,, надлежен суд, врховен суд или државен орган од меродавна надлежност кое
врши функција во рамките на правни овластувања.
3. ,,Телесна повреда,, секоја физичка повреда кон трето лице вклучително и смрт, заразна болест,
болест, инвалидитет како последица од таква физичка повреда.
4. ,,Златни шипки,, злато, сребро или платина во шипки или слична рефузна форма.
5. ,,Карго/товар,, стока, вклучително се друго што се користи или наменети да се користат, да се
пакува или обезбеди стоката (освен опрема за пренос во ваша сопственост или под закуп) која се
превезува од едно до друго место за кое вие или вашиот главен договорувач давате услуги.
6. ,,Опрема за превоз,, контејнер, шасија, приколка, железнички вагон, или слична опрема која се
користи за превоз на товарот.
7. ,,Готовина,, книжни пари, монети, травел или банкарски чекови, меници, кредитни или платежни картички.
8. ,,Оштетно барање,, писмено барање кое сте го добиле во однос на вашите осигурени услуги со
полисата, во оваа полиса, вклучително и услуга за утужување и уредување нa арбитражната
постапка во текот на периодот на осигурување.
9. ,,Трошоци за оштетни барања,, судски трошоци и давачки кои се настанати за одбрана на секое
оштетно барање (а)кое произлегува од несреќен случај опфатен со оваа полиса вклучени и
провизијата и надоместоците на
адвокатот како и трошоците и давачките за заведен спор досуден на подносител на барањето против вас
за камата по пресуди, истражувања, процена, поднесок, жалба и судски трошоци и давачки. Судските
трошоци и давачки кои се настанати во одбрана на секое оштетно барање кои произлегуваат од несреќен
случај од оваа полиса, вклучително и провизија и надоместоци заадвокати трошоците и давачките за
спот кој е досуден на подносител на барање против вас за камата по пресуди, истражување, процена,
поднесок, жалба и судски трошоци и давачки. Во тие трошоци исто така може да се внесат и :
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а) вонредни трошоци кои се направени од ваша страна поради целосен пропуст на приемачот да го
подигне и отстрани товарот во местото на испорака .
б) вонредни трошоци кои се направени од ваша страна за препраќање на товарот на правата
дестинација. Тие трошоци несмеат да бидат за авионски транспорт освен доколку основниот договор
за транспорт вклучува авионски транспорт.
в) трошоците кои се наведени од ваша страна за карантин, фумигација или дезифекција кои
произлегуваат надвор од редовното работење.
Трошоците за оштетни барања не вклучуваат провизија, плата или задршки за вработени на платен
список и вработен советник и вашите административни трошоци освен ако добиете претходна
писмена согласност од АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП .
10.,,Клиент,, секое лице за кои давате услуги без оглед дали дирекно или преку вашите поддоговарачи.
11.,,Опрема,, опрема за превоз или манипулација.
12. ,,Продолжен период на доставување пријави,, претставува периодот на време од крајот на
осигурениот преиод за пријавување оштетни барања кои се случиле пред крајот на периодот на
осигурување или ако поинаку е опфатено со оваа полиса. Продолжениот период на пријавување
оштетни барања ќе важи доколку е посенбо наведен во вашата полиса.
13. “Фактура на бруто возарина” бруто приход плус исплати на агенти и поддоговарачи за
транспортни услуги но се исклучуваат царината, данок на продажба или слични финансиски давачки
кои се плаќаат во име на клиентите.
14. “Осигуреник” лицето кое е наведено во полисата и партнер, извршен директор, менаџер,
директор, претседател и потпретседател, додека врши должност во рамките на одговорностите кое
му се доделени на тоа лице од осигуреникот.
15. “ Осигурени услуги- претставуваат услугите за кои барате да бидете осигурени и имате добиено
покритие од АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП како што е наведено во полисата. Исто
така видете и дел 2.
16. ,,НВОЦ,, - возар кој не е сопственик на брод, само е Шпедитер кој не го управува бродот туку кој
издава сопствен товарен лист.
17. ,,Период на осигурување,, времетраење на полисата кое е наведено во полисата но без да се
вклучи продолжен период за известување или продолжен период за пријавување штети.
18. ,,АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП ,, - значи Осигурување АД за осигурување ВИНЕР
ИНШУРЕНС ГРУП а.д. Скопје.
19. ,,Полиса,, -претставува полисата која ви ја издава АД за осигурување ВИНЕР ИНШУРЕНС ГРУП
во која се наведени условите и премијата за ова осигурување.
20. ,,Истекување, загадување и контаминација,, истекување, излегување, отпад, ослободување или
ислегување на смог, пареа, чад, прашина, течност, гас, бензин или негов дериват, хемиски или
отпаден материјал или отровен материјал од секој вид во или на земјата, морето, атмосферата или
било кој речен тек или корито на вода.
21.,,Вредни уметнички дела,, - вклучува антика, слики, намештај , склуптури, таписерии, предмети за
дисплеј, доколку вредноста надминува УСД.20,000 за секој предмет или комплет од предмети.
22. ,,Брод,, - вклучува брод, чамец, (без оглед дали на сопствен погон или не) ховеркрафт и опис на
пловило или објект за употреба во морепловство на, под или над вода.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 23
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УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ НА ШПЕДИТЕРИ
WWW .WINNER.MK

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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