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Следните ризици се исклучок за каско осигурување согласно реосигурителните договори, освен доколку посебно не е наведено во
полисата, и тоа:
‐ поморкси ризици
‐ странски бизниси
‐ полиси кои покриваат природни опасности или политички ризици исклучително
‐ неизвесни бизнис операции
‐ ризици од подземно копање руда
‐ осигурување на прв ризик/ реосигурување/ ретроцесии
‐ очекуван/дојдовен факултативен пропорционален бизнис
‐ трки, рели и/или тестирања на брзина
‐ секое возило на шина и кое не се движи на цврст терен / terra firma
‐ загуба, штета , и/или одговорност за добра поврзани со секаков вид трговија или бизнис на секаков вид возило осигурано од
Реосигуреникот (вклучително и стока во транзит)
‐ сопственост, операции, одржување и/или употреба на секаков вид возило чија основна употреба е:
•
транспорт на силни експлозиви како нитро глицерин, динамит, и/или секој друг сличен експлозив
•
групен транспорт на секаков вид запаллива течност (користење на камион со резервоар за транспорт на нафтено гориво
за лична употреба на оригиналниот Осигуреник не е исклучено)
•
транспорт на хемикалии или гасови во течност, компресирани и/или во форма на гас
•
фабрика/погони и опрема на изведувачот што не се на јавен автопат
‐
аеродромски сервисни возила само на посебно барање
•
возила кои се користат на знаење на Осигуреникот на оние делови од аеродромот на кои јавноста нема слободен јавен
пристап со возило само на посебно барање
•
Возила специјално дизајнирани или адаптирани за воени цели или цели за спроведување закон, освен доколку
претходно не е договорено со специјален вид на одобување од страна на Реосигурителот
•
Јавни сервисни возила за итни случаи
‐ Дворишта за складирање и авто резервни делови на застапници
‐ Кражба напишана како таква
‐ Лично каско покритие од сообраќајни незгоди
‐ Кредитни и финансиски гаранции
‐ Чиста финансиска загуба
‐ Секој вид на одговорност на трета страна
‐ Одговорност која произлегува од трансфер на портфолио на загуби од секаков вид
‐ Иззлевање, загадување, контаминација, ризици по животната средина од секаков вид
‐ Проби, тестирања и тестови за издржливост
‐ Намерна штета
Листа на исклучоци за каско осигурување на моторни возила
‐ Задолжително осигурување
‐ Осигурување и факултативно реосигурување на основа на Осигурување за побарувања што ги надминуваат оние наведени во
основното осигурување и дополнително вклучително основно осигурување и дополнително осигурување
‐ Ретроактивно покритие во поглед на познати или непознати загуби, инциденти или околности за кои постои веројатнот дека може
да предизвикаат загуби
‐ Одговорност пренесена на Реосигурителот од страна на друг Осигурител во однос на исклучителни загуби освен доколку не е
поинаку договорено
‐ Полиси кои вклучуваат финансиски фактор каде финансискиот фактор преовладува
‐ Документ за осигурување ризик (делегирање договор за овластување, обврзувачки орган, објект за финансиско преземање ризик
(андеррајтинг), агенции за преземање ризик или сопствено друштво за реосигурување
‐ Дополнителни договорни обврски, ги подразбираат оние обврски на Реосигуреникот до Осигуреникот или трета страна што не
спаѓаат во рамки на покритието во една Полиса во рамки на овој договор; тие вклучуваат секаква одговорност на Реосигуреникот за
исплата на штети на сметка на Осигуреникот или секоја друга страна, вклучително, но без ограничување на казни, казнени отштети
компензаторски или последователни штети.

‐ Ризиците кои може да се проценат во пулот кој е формиран за целите на покривање на ваквите ризици, вклучително и секој
удел/акција алоциран на Реосигуреникот од страна на пулот
‐ Секоја одговорност преземена од Реосигуреникот за загуба или штета директно или индиректно настанати со, кои се случуваат
преку или како последица на војна, инвазија, акт на странски непријател, непријателски акт или воени операции (без оглед дали е
прогласена војна или не), граѓанска војна, бунт, цивилно превирање, преземајќи размери на или што се едначи со народна револуција,
воена револуција, движење, отпор, востание, воена или узурпирана моќ, воена состојба, конфискација, или национализација или
одземање или уништување на или штета по имот од страна на или по налог на која било власт или јавна или локална власт
‐ Ризици од нуклеарна енергија во согласност со Клаузулата за исклучување ризици од нуклеарна енергија NMA 1975a и секоја
друга одговорност, загуба, трошок од секаква природа директно или индиректно причинети од, кои резултираат од, се појавуваат од
или се во врска со нуклеарна рекација, нуклеарна радијација или радиоактивна контаминација, без оглед на секоја друга причина која
придонесува истовремено или е во друга релација со загубата, освен онаму каде ваквата одговорност, загуба, трошоци потекнуваат
од осигурувања или реосигурување, јасно изземени од NMA 1975a во поглед на што Реосигуреникот конкретно обезбедува покритие.
‐ Проширена клаузула за ризик од радиоактивна контаминација
‐ Се исклучува тероризам од политиката за преземање ризици на ВИГ РЕ (Клаузула за исклучување ризик од тероризам
‐ авијација

