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ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член  1 

 Преку овие Услови за осигурување на побарувања произлезени од договори со домашни транспортери, 
правно лице кое има или може да очекува дека ќе има оправдан материјален интерес да не настапи 
осигурен случај, може да ги осигура своите побарувања од домашни правни лица – домашни транспортери  
(во понатамошен текст: Договорувач на осигурувањето).  

 Услови се составен дел на договорот за осигурување кој е заклучен помеѓу Акционерско друштво за 
осигурување Винер – Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: Осигурувач) и Договорувачот на 
осигурувањето, а во корист на домашно правно лице кое има или може да очекува дека ќе има оправдан 
материјален интерес да не настапи осигурен случај (во понатамошен текст: Осигуреник). 
 

Член  2 
 Предмет на осигурување според овие услови се парични побарувања на Осигуреникот од 
Договорувачот на осигурување, во случај Осигуреникот да не може да ги наплати од Договорувачот на 
осигурувањето по истек на крајниот рок на доспевање на побарувањето, а по истек и на дополнителниот 
рок од 7 работни дена согласно опомената од страна на Осигуреникот до Договорувачот на осигурувањето 
за неизмирената обврска кон него. 
  

СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 
Член  3 

 Договорот за осигурување е склучен кога Осигурувачот ќе издаде полиса за осигурување на 
Осигуреникот. Осигурувачот не сноси никакви обврски од договорот за осигурување ако за време на 
склучување  на договорот осигурениот настан се случил или било извесно дека ќе се случи. 

 Освен ако не е поинаку договорено, договорот за осигурување е склучен за определено време со  тоа 
што секоја секој страна може да го раскине со отказен рок од 15 дена. 

При секоја обнова на полиса, Договорувачот на осигурување е должен да достави биланс на 
состојба од претходната година за утврдување на коефициентот на финансиска стабилност на клиентот. 
Доколку  коефициентот е под 1, во тој случај Осигурувачот има право да не ја издаде полисата и да го 
раскине договорот за осигурување. 
 

ПРИЈАВА НА ОКОЛНОСТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА ПРОЦЕНА НА РИЗИКОТ 

Член 4 

 Договорувачот на осигурувањето / Осигуреникот е должен при склучување на договорот писмено да ги 
пријави сите околности кои се значајни за процена на ризикот, а кои му биле или требало да му бидат 
познати. 

 Ако Договорувачот на осигурувањето / Осигуреникот даде лажни или нецелосни пријави или 
пропуштил да даде потребно објаснување, Осигурувачот може, во рок од 15 дена од денот кога тој дознал 
за неточноста или нецелосноста на пријавата да го раскине договорот или предложи зголемена премија 
сразмерно на поголемиот ризик. 

 Ако Договорувачот на осигурувањето / Осигуреникот намерно дал лажна пријава или намерно прикрил 
околности кои се од таква природа да Осигурувачот не би го склучил договорот кога би ја знаел вистинската 
состојба на нештата,  Осигурувачот може да побара поништување на договорот. 

 Ако осигурениот настан се случи пред запазување на неточноста и непотполноста на пријавата или 
потоа, но пред раскинување на договорот, Осигуреникот нема право на надомест. 
 

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА 
Член 5 

 Премијата се плаќа во висина утврдена во полисата за осигурување, еднократно пред пред издавање 
на полисата. За полисите кои се обнова, а кои се издадени во текот на траење на договорот, плаќањето на 
премијата е 30 дена пред истек на претходната. 

Ако Договорувачот на осигурувањето / Осигуреникот не ја плати премијата во дадениот рок, 
Осигурувачот ќе го повика да ги изврши своите обврски во дополнителен период од 15 дена. 
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 Ако Договорувачот на осигурувањето / Осигуреникот не ја плати премијата и во овој период, 
Осигурувачот нема обврска да ја издаде полисата за следниот осигурителен период, а Договорот се смета за 
раскинат, за што Осигурувачот ќе го информира Осигуреникот.  

  
ИЗВЕСТУВАЊЕ  НА ОСИГУРУВАЧОТ ЗА ПРОМЕНА НА РИЗИКОТ 

Член 6 

 Договорувачот на осигурувањето / Осигуреникот е должен веднаш да го извести Осигурувачот за каква 
било промена на околности кои можат да доведат до зголемување на ризикот во врска предметот на 
осигурување. 

 Доколку со постапката на Договорувачот на осигурувањето / Осигуреникот, ризикот е толку зголемен 
што Осигурувачот не би склучил договор, ако оваа ситуација постоела во времето на склучување на 
договорот, Осигурувачот може да го раскине договорот за осигурување веднаш, без отказен рок. 

 Но ако зголемениот ризик настанал како последица на постапка на Договорувачот на осигурувањето / 
Осигуреникот, во таа мера да Осигурувачот ќе склучел договор за осигурување со повисока премија, 
доколку таква состојба постоела во моментот на склучување на договорот, Осигурувачот може на 
Договорувачот на Осигурувањето/ Осигуреникот да му предложи нова премија. 

 Ако Договорувачот на осигурувањето / Осигуреникот не се согласи на новата премија во рок од 15 дена 
од приемот на новиот предлог ќе се смета дека договорот е раскинат. 

 Ако настане случај кој би бил предмет на осигурување, пред Осигурувачот да е известен за 
зголемениот ризик, или пред раскинување на договорот заради неприфаќање на новата предложена 
премија, Осигурувачот нема обврска за надомест на штетата од настанатиот случај. 

 

СЛУЧАЕВИ ВО КОИ НАСТАНУВА ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ 
Член 7 

 Ако Осигуреникот не може да наплати побарувања од Домашниот транспортер (Договорувачот на 
осигурувањето), се смета дека настапила обврската на Осигурувачот за исплата на надомест од 
осигурувањето. 

СПРЕЧУВАЊЕ НА ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ И СПАСУВАЊЕ 

Член 8 

 Осигуреникот е должен да ги преземе сите пропишани, договорени и други разумни мерки за да спречи 
настанување на осигурен случај, а ако осигурениот случај настане, должен е да преземе се’ што е во негова 
можност да се отстранат или ограничат штетните последици. 

 Договорувачот на осигурувањето / Осигуреникот е должен без согласност на Осигурувачот, да не 
презема мерки со кои се зголемува износот на неговите побарувања кон Домашниот транспортер 
(Договорувачот на осигурувањето). 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ 

Член 9 

 Осигурувачот има обврска за исплата на штета само во случај на навремена пријава на истата. 

Осигуреникот е должен да го извести Осигурувачот за настанување на осигурен случај и да ја пријави 
настанатата штета во рок од 5 календарски дена од денот на истек на роковите за наплата утврдени во член 
2 од овие услови. 

 Кога ќе настане осигурен случај, Договорувачот на осигурувањето / Осигуреникот е должен, да му 
овозможи на овластениот претставник на Осигурувачот, да изврши преглед на сите книговодствени 
евиденции и документи со кои располага, а кои се однесуват на осигуреното побарување. 

 Договорувачот на осигурувањето / Осигуреникот е должен, на барање на Осигурувачот, да му 
овозможи и даде секаква информација или документи со кои располага и да преземе секакви мерки за 
обезбедување на информации и документи кои се во сопственост на други лица, а се однесуваат на 
осигурителното побарување. 
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ОСИГУРЕНА СУМА 
Член 10 

 Сумата на осигурување се утврдува со полисата за осигурување и претставува највисок износ на 
обврска на Осигурувачот кон Осигуреникот. Осигурената сума во исто време претставува  и Агрегатен износ. 

 Затезната камата, договорените казни и пенали не се опфатени со сумата на осигурување и не се 
предмет на ова осигурување. 

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 

Член 11 

 Ако се случи осигурен случај, Осигурувачот ќе му надомести штета на Осигуреникот, намалена за 
договорен самопридржај (франшиза). 

 При утврдување на висина на надоместок претходно ќе бидат одбиени: 

1. Сите плаќања кои се на сметка на Осигуреникот од страна на Домашниот транспортер 
(Договорувачот на осигурувањето)  или друго лице за негова сметка 

2. Цена на евентуално продадена или вратена стока или износ остварен со реализација на заложно 
право, или износ по основ на некои средства за обезбедување на побарувања 

3. Договорени противпобарувања, бонификација, отписи и услуги. 

 

ИСПЛАТА НА ШТЕТА 
Член 12 

(1)  Осигурувачот е должен да го исплати надоместот или сумата определена со годишната полиса за 
осигурување при настанување на осигурен случај, а во договорениот рок кој не може да биде подолг од 14 
дена по комплетирањето на документацијата. 

(2)  Ако за утврдување на постоењето на обврската на Осигурувачот и на нејзиниот износ е потребно 
извесно време, овој рок почнува да тече од денот кога е утврдено постоењето на неговата обврска и 
нејзиниот износ, а во периодот до конечно утврдување на постоењето на обврската, Осигуреникот нема 
право на надомест. 

(3)   Осигурувачот ќе го исплати надоместот од настанат осигурен случај согласно овие услови според кој е 
склучен договорот за осигурувањето, како и врз основа на критериумите за извид и процена на висината на 
штета. 

(4)  Утврдениот надомест не може да биде поголем од штетата која Осигуреникот ја претрпел со 
настанувањето на осигурениот случај, а е најмногу до износот на осигурената сума, односно агрегатниот 
износ. 

ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

Член 13 

 Обврската на Осигурувачот започнува по истек на 24-от час од денот кој во годишните полиси 
издадени врз основа на договорот за осигурување е означен како почеток на осигурувањето. 

 Обврската на Осигурувачот престанува со истекот на 24-от час од денот кој во годишните полиси 
издадени врз основа на договорот за осигурување е наведен како ден на истек на осигурувањето.  

 Осигурувањето може да престане поради: престанок на договорот помеѓу двете страни - доброволно и 
постоење на законски пречки за извршување на функцијата. 

 Осигурувањето престанува со исцрпување на сумата на осигурување. 

 

СУБРОГАЦИЈА 

(пренос на правата од осигурување) 

Член 14 

 Со исплата на надоместок од осигурување, сите права во поглед на побарувања спрема Домашниот 
транспортер (Договорувачот на осигурувањето), Осигуреникот ги пренесува, односно истите преминуваат на 
страна на Осигурувачот. 

 Евентуални износи кои Осигуреникот ги наплатил по исплата на надоместокот од осигурувањето, или 
Домашниот транспортер (Договорувачот на осигурувањето), ги уплатил на сметката на Осигуреникот, истиот 
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е должен да ги префрли на сметка на Осигурувачот во рок од 15 дена од наплатата. Во случај на 
пречекорување на овој рок, Осигурувачот има право да пресмета затезна камата. 

За остварување на правото регулирано со претходните два става од овој член, Осигуреникот е должен да му 

ги достави на Осигурувачот сите неопходни и потребни податоци и документација кои му стојат на 

располагање и се поврзани со конкретниот осигурен случај, како и дополнително да му излезе во пресрет на 

барањата на Осигурувачот во евентуален тек на вонсудска или судска постапка, а со цел остварување на 

правото на регрес од Домашниот транспортер (Договорувачот на осигурувањето). 

 
НАДЛЕЖНОСТ ВО СЛУЧАЈ НА СПОР 

Член 15 

 Во случај на спор помеѓу Осигуреникот, односно Договорувачот на осигурувањето и Осигурувачот, 
надлежен е Основен суд Скопје 2 Скопје. 
 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 

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 

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. 


