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Следните ризици се исклучок од општите и посебните услови за имотно осигурување согласно реосигурителните договори, освен доколку
посебно не е наведено во полисата, и тоа:
Општи исклучоци на ризици во поглед на осигурување на имот и други осигурувања на имот поврзани со градежни дејности/изградба
Поморски ризици
Нуклеарни ризици
Војна и Тероризам
САД и Канада
Клаузула за исклучување на ризик од зголемена радиоактивна контаминација (реосигурување)
Ризици како последица на азбест
Клаузула за исклучување на сајбер ризици (Договор за рајаснување на ризиците од сајбер напади)
Клаузула за деградирачки рејтинг
Истекување, загадување и контаминација
Кредитни и финансиски гаранции
Бизнис во странство
Полиси за покритие на природни опасности или политички ризици исклучиво
Непредвидливи состојби во бизнис
Чистокрвни животни и добиток
Одгледување и/ или земјоделски култури /посеви или дрводелство
Ризици од подземно копање руда
Нафта и петрохемиски продукти
Прекин на работа поради непредвидливи околности на добавувачи или клиенти
Остварени осигурувања за ризици при завршени градежни работи (CECRI)
Авијација и вселенсa
Банкарски обврзници со покритие (БББ)
Сигурност, кредитен бизнис или секаков друг вид на финансиско, банкарско или финансирачко реосигурување
Одговорност за загуби од секаков вид која произлегува од трансфер на портфолио
Исклучоци за имотни ризици
Одговорност кон трети лица (исто така одговорност на сопственици на домови и лица во домаќинство)
Ризици поврзани со рударски дејности
Имот на отворено, особено во поглед на ризици од кражба или провали, или временски непогоди.
Неизвесни прекини во бизнис процеси кои се проследени со заразни болести, труење со храна и слично
Движења на земјата направени од човек (на пр. приземјувње, пад)
Далекуводи
Копање под висок притисок

Исклучувањa во поглед на градежни дејности / осигурување на имот и други осигурувања на имот
‐
Загуба на иден профит (ALOP) или „одложен почеток“ (DSU)
‐
Покритие на сите ризици во индустрија
‐
Клаузули за казнивост и гаранции за перформанси или производство
‐
Финансиски перформанс
‐
Гаранции за перформанс/изведба или производство
‐
Ликвидирани штети (ососбено во отсуство на загуби без покриена отштета во однос на осигуран имот)
‐
Децениска одговорност и/или одговорност од наследни дефекти
‐
Одговорност на работодавач/ компензација/ обештетување на вработени
‐
Ризици поврзани со дупчење
‐
Ризици од вода (пристаништа, ветропаркови)
Ова исклучување не се применува на мини хидроелектрични централи до вкупна сума од 5.000.000ЕУР
‐
Прототипи
‐
Одговорност на трети лица (TPL) во САД, Канада или Австралија

‐
Одговорност на трети лица од секаков вид освен ако не е напишан во соработка со и е формирачки дел на CAR/ EAR
‐
Работи под земја и тунели
‐
CAR/ EAR ризик/ тест периоди подолги од 3 години и/ или период на одржување подолг од 2 години. Периодот за тестирање е
ограничен на 4 недели.
‐
Гаранции за оддржување
‐
Ризици од геолошки истражувања ,производство и снабдување со нафта и гас
‐
Поставување кабли (прекуокеански)
‐
Дизајнерски ризик
Исклучување за ризици од разбојништво ‐ кражба
‐
Електронски и компјутерски криминал
‐
Едноставни кражба без употреба на сила, мистериозно изчезнување
‐
Измама
‐
Полиси со целосно покритие за изработувачи на накит
‐
Професионални превозници/курири на кеш
‐
Кеш во транзит (CIT)

