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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС 
 

ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА 

Член 1 
Овие посебни услови се применуваат кај видовите на осигурувања на имоти каде е покриен ризикот пожар. 

 
Член 2 

По овие посебни услови осигурен е имотот од ризикот земјотрес, само ако е имотот осигурен од ризикот 
пожар. 

 

ОБЕМ НА ОПАСНОСТ {РИЗИК) ЗЕМЈОТРЕС 
Член 3 

(1)  Со осигурување по овие Услови се дава осигурително покритие од разорно дејство на земјотрес, кој со 
своето рушилачко дејство ги оштети или уништи осигурените предмети. 

(2)  Разорното дејство на земјотресот во смисла на овие Услови се смета земјотрес со интензитет од б 

(шест) и повеќе степени според Меркалиева скала на осигурени објекти. 
(3)  Со осигурување по овие Услови се дава осигурително покритие од пожар и експолозија настаната како 

последица на земјотрес. 
(4)  Земјотреси од исти епицентар, кои претходат на главниот удар и во фаза на смирување на тлото после 

главниот удар, претставува еден штетен настан. 

(5)  Земјотресот мора да биде сеизмографски регистриран: 
  1) Степенот на изнтензитетот на местото на осигурените предмети се цени спрема последиците на 

рушење (разорување) дефинирани во МСЅ скала; 
  2) Доколку степенот на интензитетот не може со сигурност да се оцени, особено околу границите на б  

(шест) степени, тогаш е осигурувачот во обврска да обезбеди доказ од надлежната институција. 
(б)  Со осигурување по овие Услови се опфатени и штетите од оштетување, уништување и/или 

конструктивни оштетувања на осигурените предмети. Под конструктивни оштетувања на осигурените 

предмети се сметаат деформации, пукнатини, кршење на поедини делови, објекти, уреди, инсталации 
исл. Без кои објектот, уредите, инсталацијата и сл.неможат да се стават во предвидената функција 

и/или безболно користат. 
(7)  Со осигурувањето по овие услови опфатени се и посредните штети на осигурените предмети, заради 

излив на течности и гас од инсталацијата оштетена од земјотрес. 

(8)  Со осигурување по овие Услови не се покриени штети на осигурените предмети кај кои нема 
остварено оштетување во смисла на став (б) и (7) од овој член и тоа: 

  1) Промена на естетскиот изглед на осигурените предмети, 
  2) Центрирање, испитување и пуштање во работа на машините и уредите кај кои не е остварено  

  оштетување на виталните делови, 
  З) Испитување и пуштање во работа на инсталациите од сите видови, 

  4) Кршење на стакла од сите видови, 

  5) Пукнатини на земјишни објекти кои не ја загрозуваат стабилноста и функционалноста на објектот, 
б) Пукнатитни на сите видови на градежниот објкет кои не влијаат на стабилноста на тој дел или 

целиот објект, 
  7) Малтерски пукнатитни од сите видови, 

  8) Пукнатини на керамички и други обложени плочи, 

(9)  Со осигурување по овие Услови не се опфатени индиректните штети како последица на земјотресот и 
тоа: 

  1) загуби во производството, 
  2) загуби поради престанување со работа, 

  3) договорената загуба или одговорност, 

  4) трошоците направени за спасување и расчистување, 
  5) намалена естетска вредност на осигурениот предмет и 

б) трошоци за додатни работи за отстранување на проектантски или изведувачки пропусти при 
изведба на објектите или потреба за подобрување на статиката односно сигурноста на објектот според 

тековните законски прописи. 
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ВРЕДНОСТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ 
Член4 

Вредноста на осигурените предмети се утврдува по Условите по кои е заклучено осигурувањето од ризикот 

пожар. 
 

УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТ ОД ОСИГУРУВАЊЕТО 
Член 5 

(1)  Утврдувањето на надоместот од осигурувањето се врши според условите за осигурување по кои е 
заклучено осигурувањето од ризикот пожар. 

 

ОБВРСКИ НА ОСИГУРЕНИКОТ ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА 
Член б 

(1)  Осигуреникот е должен да ја плати годишната премија за осигурување при заклучување на договорот, 
односно роковите договорени за плаќање во полисата или фактурата врз основа на анексот за 

одложено плаќање на рати. 

(2)  Висината на премијата се утврдува во вид на дополнителна премија за ризикот земјотрес на основната 
премија од осигурувањето од ризикот пожар. 

(3)  Големината на премијата за ризикот од земјотрес утврдена и во проценти од функционална премија за 
пожарниот ризик, а во зависност од степенот на загрозеност на осигурените предмети спрема МСЅ 

скала, според член 1О од овие Услови и тоа: 
  1. Vll степени доплатокот на функционална премија изнесува  .......... 2% 

  2. Vlll степени доплатокот на функционална премија изнесува .......... 5% 

  3. IХ степени доплатокот на функционална премија изнесува .......... 10% 
  4. Х степени доплатокот на функционална премија изнесува  .......... 15% 

(4)  Степенот на интензитетот на земјотресот по МСЅ скала на локациите за осигурување на предмети 
одреден е со сеизмолошка карта на Р.С. Македонија, за кое секторот за осигурување имоти во 

Седиштето, со посебен распис ќе ги извести организационите делови - Филијали на Акционерското 

друштво за осигурување „ВИНЕР“ ВИГ -Скопје. 
 

ПО НАСТАНУВАЊЕ НА ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ 
Член 7 

(1)  Кога се оствари осигурен случај во смисла на овие Услови, осигуреникот е должен да во рок до 3 дена 

од сознавањето да поднесе писмена пријава за настанатата штета на посебен образец. 
(2)  Во колку осигуреникот не поднесе пријава во рокот предвиден во став ( 10 на овој член, осигурувачот 

е должен да ги повика осигурениците да поднесат пријави,во колку имаат штети во смисла на овие 
Услови на соодветен начин, а во колку осигуреникот ни после соодветното повикување не поднесе 

пријава во рокот предвиден во став (1) на овој член, ќе се смета дека немаат штети на осигурените 
предмети 9 имоти) во мисла на овие Услови. 

 

ВАЖНОСТА НА УСЛОВИТЕ 
Член 8 

(1)  Кон овие Посебни услови важат следните Услови: 
 1. 0пшти услови за осигурување на имоти, 

 2. Услови за осигурување од опасноста од пожар и некои други опасности, 

 3. Посебни услови за осигурување: 
 - основни средства и средства од заедничка потрошувачка од опасност од пожар и некои други 

опасности на договорена вредност; 
 - машини од кршење и други опасности на договорена вредност, 

 - залихи на флотантна основа од опасност од пожар и некои други опасности, 
 4. Услови за осигурување на објекти во градба, 

 5. Услови за осигурување на објекти во монтажа. 

 
Член 9 

По осигурувањата заклучени во смисла на овие Посебни услови се применуваат и Условите од Член 9 ако не 
се во спротивност со одредбите на набројаните Посебни услови. 

 

Член 10 
Премијата за осигурување се добива со зголемување на функционалната премија за стапките од Одлуката за 
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висината на режискиот додаток по видови на осигурувања и сектори донесена на 06.02.2009 година од 
Управниот одбор на "Винер"ВИГ АД за осигурување -Скопје. 

 

Член 11 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

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 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 

осигуруавње. 

 
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 Основниот граѓански суд Скопје. 
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КАРТА НА МАКСИМАЛНО ОЧЕКУВАН ИНТЕНЗИТЕТ 
Степени по Меркалиева скала 

 

1. СКОПЈЕ - IX 
2. БИТОЛА - VIII 

3. ДЕМИР ХИСАР - VIII 
4. ПРИЛЕП - VII 

5. КРУШЕВО - VIII 
6. МАКЕДОНСКИ БРОД - VIII 

7. ШТИП - VIII 

8. ВЕЛЕС - IX 
9. КУМАНОВО - VIII 

10. КРИВА ПАЛАНКА - VIII 
11. КРАТОВО - VIII 

12. ТЕТОВО - IX 

13. СТРУМИЦА - IX 
14. КАВАДАРЦИ - IX 

15. ВАЛАНДОВО - X 
16. ОХРИД - IX 

17. ДЕБАР - X 
18. РАДОВИШ - IX 

19. КОЧАНИ - IX 

20. ВИНИЦА - IX 
21. ДЕЛЧЕВО - IX 

22. БЕРОВО - IX 
23. ПЕХЧЕВО - X 

24. СВЕТИ НИКОЛЕ - VIII 

25. ПРОБИШТИП - VIII 
26. ГОСТИВАР - IX 

27. ГЕВГЕЛИЈА - IX 
28. НЕГОТИНО - IX 

29. РЕСЕН - VIII 

30. КИЧЕВО - VIII 
31. СТРУГА - IX 
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