
 

 

Акционерско друштво за осигурување 

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје 

 

 

ДО: Сите заинтересирани страни 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 

ОСИГУРУВАЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ  

 

 

 

Почитувани, 

Ве известуваме дека објавениот пречистен текст на Посебни услови за осигурување на 

угостителски објекти е врз основа на измените и дополнувањата на постојните Услови. Измените 

и дополнувањата на Посебни услови за осигурување на угостителски објекти се донесени со 

одлука на Управниот одбор на ВИНЕР Виена Иншуренс Груп АД Скопје број 12995/0202/1/20 од 

25.12.2020 година како што следи: 

 

Во членот 3 став 1.точката 19 се менува и гласи: „ 19. Прекин на работа (од пожар и некои други 

опасности)“. 

Во член 4 став 4 по првата речениц а се додава нова реченица која гласи: „ Сумата на осигурување 

наведена во полисата воедно преставува и годишен агрегат на штети.“ 

По алинеата 8 се додава нова алинеа 9 која гласи: 

„ При настанување на секој штетен настан осигуреникот е должен да достави инвентарна листа согласно 

книговодствена евиденција за мебелот и опремата, во момент на настанување на штетата.“ 

Досегашната алинеа 8 се пренумерира во алинеа 9 по која се додава нова алинеа која гласи: 

„ За сѐ што не е дефинирано со овие Посебни услови, ќе се применуваат Условите за осигурување од 

опасност од пожар и некои други опасности, а се важечки во моментот на издавање на полисата.“ 

Во член 5 ставивите 1 и 2 се менуваат и гласат: 

„ Мебелот и опремата се осигуруваат на сума на осигурување во висина до 10% од вредноста на 

осигурениот објект, освен доколку во полисата не е наведена друга сума на осигурување. Сумата на 

осигурување наведена во полисата воедно преставува и годишен агрегат на штети.“ 

 „Залихата на стока се осигурува на сума на осигурување до 10% од вредноста на осигурениот објект, 

освен доколку во полисата не е наведена друга сума на осигурување. Сумата на осигурување наведена во 

полисата воедно преставува и годишен агрегат на штети.“ 

Во член 5 ставот 4 се менува и гласи: 

„ Осигурувањето од провална кражба и разбојништво е со франшиза во висина од 25% од секој штетен 

настан., освен доколку истата не се откупи и наведе во полисата за осигурување.“ 

Во член 5 ставот 6 се менува и гласи: 

„ При настанување на секој штетен настан осигуреникот е должен да достави инвентарна листа согласно 
книговодствена евиденција за мебелот и опремата, во момент на настанување на штетата.“ 
Во  член 6 во ставовите 2 и 3 после првата  реченица се додава нова реченица која гласи: 
„ Сумата на осигурување наведена во полисата воедно преставува и годишен агрегат на штети.“ 
Во  член  6 се додава нов став 5 кој гласи : 
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„ Во случај на штетен настан на осигуреникот ќе му се надомести штета според висината на трошоците за 
местење на ново стакло, односно други ствари од ист вид и квалитет наместо скршените, односно во 
висина на трошоците за изработка на нови слики, натписи, украси или букви од стакло, но не повеќе од 
сумата на осигурување наведена во полисата.“ 
Во член  7 ставовите  4 и  5 се бришат во целост. По член 13 се додава нов член 14 кој гласи: 
„ ПРЕКИН НА ОСИГУРУВАЊЕТО 
Член 14 
Доколку поради било кој основ настане прекин на полисата, осигурувачот ја задржува целата премија и го 
задржува правото за наплата на целата премија согласно полисата. Договорувачот на осигурувањето 
нема право на поврат на премијата доколку настане прекин на полисата.“ 
Во делот ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ зборотвите „ член 14“  се менува со зборовите „член 15“. 

Под насловот „ Решавање на спорови“ зборовите „суд Скопје 2“ се менуваат и гласат: „Граѓански суд “ 

 

 

Со почит, 

Акционерско друштво за осигурување 
ВИНЕР- Виена Иншуренс Груп Скопје 

 


