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Следните ризици се исклучок од општите и посебните услови за општа и професионална одговорност согласно реосигурителните договори,
освен доколку посебно не е наведено во полисата, и тоа:
Задолжително реосигурување
Факултативно реосигурување на основа на вишок на загуба
Ретроактивно покритие
Одговорност префрлена на осигурувачот од страна на друг осигурител
Полиси кои вклучуваат финансиски ризик
Потврда за покритие на ризикот, сопствено осигурување, фондови за финансиско преземање ризик, агенции за финансиско
преземање ризик или сопствено друштво за (ре)осигурување
Банкарски обврзници со покритие (БББ)
Ризици кои може да се приклучат во фонд на резерви формиран со цел да се покријат такви ризици, вклучувајќи го и секој
дел алоциран во фондот на Реосигурувачот
Војна и Тероризам
Ризици од нукеларна енергија NMA 1975a
Полиси со период кој надминува 18 месеци
Ризици како последица на азбест
Задолжително осигурување од автоодговорност за штети кон трети страни/лица
Постепено загадување од секаков вид
Одговорност за оштетување на животна средина
Законски казни
Заемна одговорност
RC децениско покритие на штети
Дејности за компензации на вработен
Договорна одговорност (ја надминува правната одговорност), вклучително задоцнет извршување или исполнување на
обврски и компензација која ги надоместува пропустите (вкл. договорни пенали/казни од секаков вид)
Електромагнетни полиња согласно EMF/EMR ИСКЛУЧУВАЊЕТО
Одговорност која е запишана како пакет, а не одделно искажана и превземена во осигурување
Одговорност од авионски ризици
Одговорност од поморски ризици
Законска одговорност за складишта
Услови во Северна Америка кои се бараат секојпат кога постои можност САД/Канада да им влијание врз договорот во
поглед на следното: I. Клаузули на исклучување за операции кои се во САД/Канада и Австралија II. Клаузула за инклузија на
трошоци за Северна Америка III. Клаузула за казниви или казнени отштети IV. Клаузула за исклучување на севкупно
загадување
Сите барања за покритие на штети кои настанале како резултат на телесна повреда (вкл. емоционален шок или ментална
траума или фобија), загуба или штета која всушност или наводно е предизвикано од, настанала како последица на, или од
секаков аспект е поврзана со здобиен имуно дефициентен синдром (СИДА) или патогени предизвикувачи или хепатитис
Нарушување на правата на пациентите, правата од интелектуална сопственост, авторски права, трговски заштитени марки
за регистриран дизајн и нарушување на личните права
Дефектен дизајн, само во случај на штети по имот и телесни повреди како резултат дефектен дизајн, се покриваат штетите.
Секој вид на финансиска загуба се исклучува.
Сајбер напади (Договор за разјаснување на ризиците од сајбер напади)
Секој вид на намерен, нечесен и злонамерен акт на Осигуреникот или неговите вработени, освен доколку ваквото
исклучување законски не е дозволено во земјата
Одговорности на транспортери на товарни добра
Кражба на пари, професионални курири на кеш и кеш во транзит
Криминал, лојалност, застапништво
Секаков вид на гаранции
Кредит, обврзници
Неизвесни настани кои бараат стратегија, прекин на бизнис операции и загуба на профит
Секој вид на загуби/штети кои произлегуваат или се во врска со материјал од билокаков вид кои потекнуваат од човековото
тело (целосно или делумно) како и секој дериват или биосинтетички продукт од тоа.
Секакви загуби/барања за покритие на штети кои произлегуваат или се во врска со
1. BSE/TSE/CJD/Скрапи 2. Генетски модифицирани организми (GMO) 3. Токсична мувла 4. Експлозиви, оружје, пиротехнички
уреди, муниција од секаков вид 5. Вештачки минерални влакна и силициум диоксид 6. Банки за крв и крвни продукти 7.
Несовлентност или банкрот на осигуреникот 8. Активности на безбедносни компании на аеродроми
Репутациски ризици
Грижа, заштита/покровителство и одговорност за контрола во поглед на загуба или штета на: 1. имот кој му припаѓа на
осигуреникот 2. складишта/магацини, стоваришта и транспорт на добра 3. имот/лица обезбедени/заштитени од страна на
Осигуреникот /или кое било лице вработено од или кое работи за осигуреникот

Општи исклучоци за Одговорност кон трети лица и јавна одговорност
-

Соптвеност, операции или употреба на:
a) Воздухопловни возила со перничиња за воздух вклучително изградба, поправка или активности на инсталација
во врска со воздухоплови.
b) Аеродроми
c) Бродоградилишта за изградба, поправка и расклопување на бродови вклучително и изградба, поправка и
активности на инсталација на пловни објекти
d) Морски пристаништа
e) Ремонтно бродоградилиште, пристаништа за закотвување, пристаништа и замаец
f) Пловни објекти вклучително и навигација
g) Железница, возови, трамвајски пруги, жичница, седечка жичница и ски лифтови
Изведувачи:
a) Вклучени екслузивно во рушење и демолирање
b) Вклучени во изградба и одржување на брани и мостови
c) Вклучени во подводни работи
Нафта и гас (вкл. производство/обработка, складирање и дистрибуција), за дистрибуција и магацинско работење
Хемиска, петрохемиска индустрија и индустрија за гума
Производство на енергија и дистрибуција на електрична енергија, гас, електрични централи
Рударство, екстракција, ископување поврзано со копање руда и тунели
Јавни капацитети, јавни органи на власта (вкл. пожарникарни бригади, полиција и спроведувањена законот), општини,
управни одбори за водоснабдување, електрична енергија и гасификација
Изведувачи за постапување со смет и оператори за постапување со смет на локацијата
Забавни паркови
Организатори за настани со повеќе од 50.000 очекувани посетители
Чисти финансиски загуби, освен кога подлимитот оди до 10% од лимитот на полисата по настан, но најмногу до
300,000ЕУР.

Исклучувања на одговорност за квалитет на производство/производот
Гаранции за производот, гаранции за перформанси
Нарушување/оштетување на интегритетот на производот, замена на производот
Полиси за одговорност за квалитетот на производот без носење на годишен агрегиран/збирен лимит
Чиста финансиска загуба
Отповикување на производот
Продолжена одговорност за квалитетот на производот
Одговорност во поглед на секој производ или добра кои се набавени, произведени, инсталирани или изградени /
подигнати од страна на Осигуреникот за цели на авијација/воздухопловни летала или вселенски летала.
Производители на автомобили, моторцикли и гуми
Одговорност во поглед на секој производ или добра набавени, произведени, инсталирани или подигнати од страна на
осигуреникот за "критични" делови за автомобили/моторцикли. "критични" по дефиниција значи секој дел или компоненти
специфично дизајнирани за кочниците, воланот, моторот или стабилноста и безбедноста на патникот во возилото.
Барањата за штета на одговорност за квалитетот на производот потврдени во однос на производителите/креаторите како
резултат на нарушувања по здравјето кои произлегуваат од користењето тутун, продукти на тутун (со исклучок на употребата на
никотин за тераписки цели);
Наркотици, лекови, фармацевтски производи (вкл. контрацептиви, вакцини), медицински уреди, опрема и медицински
импланти.
Експлозиви, огномети, гасови, испарливи продукти на нафта
Ризици во поглед на одговорност за квалитетот на производот за извоз во САД/Канада со извози кои надминуваат 10% од
вкупниот волумен на продажба.

Исклучоци во поглед на одговорност на работодавачот
Авиокомпании во поглед на ризик од лет
Подземни и подводни рудници/ископувања и сите подземни услуги поврзани со нив
Секој вид подводни работи и/или професионални нуркачи
Противпожарни бригади, вработени во војска и полициски службеници
Компании изведувачи на работите како и градежни компании вклучени во активности на рушење и демолирање
Дејности поврзани со бродски транспорт и достава во поглед на бродски екипаж, бродоградежништво, поправка на
бродови и нивно уривање
Каменоломи, ако се користат експлозиви
Заболувања како резултат на професијата од секаков вид
Одговорност на работодавачот во случај на задолжителното осигурување по сила на закон или обврзувачко осигурување.
Ова ја вклучува одговорноста на работодавачот во однос на осигурување на дополнителни ризици, како и употреба на социјално
осигурување, професионални асоцијации, осигурување на лица од последици од несреќен случај, пензиско осигурување и
слично.
Исклучувања на ризици за осигурување од професионална одговорност
Секоја полиса која е направена без барање за покритие на штети, освен доколку не е поинаку побарано на правна основа
во земјата.
Обештетување поврзано со професијата во САД/Канада
Полиси без годишен агрегиран/збирен лимит
Нарушување на правото на пациентите, интелектуални права на сопственост, авторски права, трговски брендови,
трговски марки за регистриран дизајн и злоупотреба на личните права
Овој договор не ги покрива барањата за покритие на штети кои настануват поради:
Секое несовесно однесување, грешка или пропуст во врска со услугите и активностите кои се извршени и го надминуваат
опсегот на професионални услуги согласно домашното законодавство, етички код и прописи
Секаков договор, информација или препорака – без оглед дали е бесплатен или не – за финансиска хипотека или
комерцијални прашања, на пр. совети за инвестиции, гаранции, економски развој, развој на интерес, амортизација.
Нечесност на вработени
Етикетирање или клевета
Вишок на проценки за трошоци, кредитни линии, временски рокови
Пензиски фондови
Секое запуштање, грешка или пропуст од страна на осигуреникот во реализирање одржување на неговото/нејзиното
осигурување
Поголеми интернационални осигурувања и брокери за реосигурување (на пр. AON, Marsh, Willis, Jardine Lloyd Thompson и
нивни локални филијали)
Бродоградба
Реосигурително брокерство
Осигурителни & реосигурителни компании
Поголеми интернационални компании на сметководители и ревизори (на пр. KPMG, PWC, Ernst & Young, Deloitte &
Touche, и нивни локални филијали надвор од државата на реосигурениот).
Финансиски иснтитутции
Неуспех во пресметки за парите кои се имаат и добиените пари
Исклучување на покритие во случај кога Осигуреникот извршува консултантски и ревизорски активности на еден ист
клиент, како резултат на што ревизијата не била независна, непристрасна или во согласност со ревизорските прописи
ИТ консултанти/ провајдери, дизајенри на софтвер, интернет провајдери, одговорности за сајбер заштита
Барања за покривање штета во поглед на финансиска загуба која резултира од загуба на користење, загуба на профит,
недостаток при перформанс во врска со квалитетот и квантитетот на производите или производството или ефикасноста на секоја
централа или опрема
Активности на планирање/градежништво во врска со изградба на тунели, брани (насипи, брави итн.), капацитети на
пристаништа, аеродроми
Трошоци за ревидирање и редизајнирање нацрти, планови, спецификации или распореди за спецификации како
последица на недоместлива штета во наведеното; ова исклучување, сепак, не се однесува на вакви трошоци за надомест на
барање клиентот
Безбедносни компании / агенции и приватни детективи кога е потребно покритие за целосна финансиска загуба. Кеш во
транзит и CCC покритие (покритие за транспортирани добра) најмногу до сума од 200,000ЕУР од основата. Повисоки лимити на
посебни услови за прифаќање на понудата.
Секое покритие за несолвентност и/или покритие за чиста финансиска загуба на туристички агенции
Покритие за “дизајн и изградба”

Икслучувања за медицинска грешка
Секој ризик кој не е запишан во барањата за отштета е фактор освен доколку не е поинаку побарано врз правна основа во
односната земја
Медицинска грешка во САД/Канада
"Високи медицински ризици" (гинеколози кои практикуваат гинекологија и акушерство, бабици, породување во домашни
услови, неврохирурзи)
Јавни и приватни болници и нивните вработени
Медицински третмани кои се обезбедуваат освен доколку не постојат дијагностички или терапевтски причини; во случај
на пластична/естетска хирургија покритието се дава само за реконструктивна хирургија како неопходна последица од
сообраќајна незгода и/или конгенитална деформација
Генетски нарушувања/манипулација
Услуги кои се даваат под дејство на интоксиканти или наркотици
Третмани/услуги кои се даваат за да предизвика/избегне бременост/породување, вклучително операции за стерилитет,
Ин ‐витро фертилизација, и/или абортуси и (последично) финансиски загуби кои се последица на овие активности, т.е. но без
ограничување на обврската да се плати одржување
Групни полиси за медицински асоцијации/здруженија
Медицински и биолошки истражувања вклучително клинички тестирања
Услови за одговорност на директори и службени лица
Освен доколку не е поинаку наведено подолу следните подлимити се применуваат на:
1)
ризици со Бруто суми осигурани до 500.000ЕУР со автоматско покритие (не е потребно посебно одобрување) предмет на
одобрување од оригиналниот текст
2)
ризици со Бруто суми осигурани од 500.000ЕУР до 1.000.000ЕУР, со полуавтоматско покритие (предмет на одобрување на
договорот на реосигурителот, без сметање на посебните одобрувања)
Реосигурителот треба да биде обезбеден со квартален попис/листа за специјално прифаќање ризици.
Условите на оригиналната полиса треба да вклучат:
A.
сите професионални такси, трошоци за одбрана и трошоци кои треба да се вклучат во годишниот збирен
(агрегиран) лимит.
B.
Клаузула за исклучување на ризик од загадување.
C.
Клаузула за исклучување на ризици од грешки и пропусти (E&O), клаузула за исклучување на ризик од телесни
повреди и имотни штети
D.
Клаузула за одговорност во однос на извршни позиции на надворешен ентитет
Максималниот подлимит во поглед на клазулата за одговорноста за извршни функции на надворешен ентитет е 50% од вкупниот
лимит.
E.
Клаузула за покритие осигуреник vs. осигуреник (главна клаузула на стејкхолдери) .
Ова се применува само доколку следните исклучувања / клаузули се инкорпорирани во текстот на полисата:
Исклучување IvI/CvI во земјите со прецедентно право
Осигурителот нема да сноси одговорност во поглед на плаќање за загуби во врска со секое барање за покритие на штети
направено против осигуреникот, направено меѓу осигуреник наспроти осигуреник или компанија наспроти осигуреник,
направени во или според секое право, регулатива, судски орган или регулаторен орган на САД, Канада, Обединетото Кралство и
Северна Ирска, Ирска, Јужна Африка, Индија, Хонк Конг, Сингапур, Австралија или Нов Зеланд и коешто е донесено или
поддржано од или во името на секој осигуреник или компанија, без оглед дали е тоа директно или изведено.
F.
Барања за покритие на штети направени во САД/Канада и/или кои се засноваат на правната јурисдикција на
САД/Канада, се исклучени.
G.
Период на важност на полисата не треба да биде подолг од 12 месеци, без автоматско обновување.
H.
Сите полиси кои не се базираат на барања за покритие на штети се тригер освен доколку законски не е
поинаку пропишано во односната земја
Исклучоци D&O ( директори и службеници)
Индивидуално директорско покритие.
Покритие за извршени работи во минатото (компанија во банкрот или ликвидација).
компании на листа на берзи со странски валути или ADR.
финансиски институции
покритието за Брокер во осигурување за D&O не е дел од дефиницијата за "финансиска институција".
високоразвиени/био‐тек компании.
осигурителни или реосигурителни компании.
Одговорност на директори и службеници за болници и секој друг вид на одговорност на јавни службеници
Директори и службеници на компании кај кои последните две сметки на загуби и профит покажуваат загуба.
Старт ап или нова компанија со помалку од 3 години искуство во работата. Ова не се однесува на филијали и компании
основани како резултат на промената на законската форма на ентитетот што работи повеќе од 3 години во секаква друга правна
форма.

Неуспех во купување / одржување соодветна осигурителна заштита.
Нечесност, мито / личен профит / повраток на приход, провизии и слични придонеси.
Полиси кои даваат покритие за директори и службеници на компании за кои последниот годишен извештај содржи
професионално мислење на ревизорот.
Намерна штета, намерно кршење на закон, регулативи, органи и установи или насоки
Нелојална конкурентност
Повеќегодишни и повеќелиниски полиси/додатоци
Загуби кои произлегуваат од тргувани производи, работи и други услуги.
Претходни судски парници, познати околности
Казни, казниви или казнени отштети

