
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
ОД ОПШТА ОДГОВОРНОСТ 

КОН ТРЕТИ ЛИЦА 
– ПРОШИРЕНА ФОРМА 

 
 
 

 
Усвоени и донесени со Одлука на Управниот одбор на 

ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје 
Арх.бр. 764/0202/1/23 од 24.01.2023 

 



УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОПШТА ОДГОВОРНОСТ 

КОН ТРЕТИ ЛИЦА – ПРОШИРЕНА ФОРМА 

www.winner.mk 

Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје 

Ул. Железничка бр. 41, 1000 Скопје, Р. С. Македонија 

Тел.+389 (02) 32 31 631; е-пошта: winner@winner.mk 2 

 

 

 

УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОПШТА ОДГОВОРНОСТ КОН ТРЕТИ ЛИЦА – ПРОШИРЕНА ФОРМА 

 
1 Договор за осигурување (Осигурување по основ на датум на штетен настан) 

1.1 Осигуреник 

1.2 Осигурен случај 

1.3 Серија штети и сериски штетни настани 

1.4 Имотни штети 

1.5 Телесна повреда 

1.6 Последична економска штета 

2 Измени во ризиците во дејноста на осигуреникот 

3 Територија на покриеност 

4 Период на осигурително покритие (лимити) 

5 Лимит на одговорност 

5.1 Комбиниран единствен лимит 

5.2 Збирен (агрегатен) лимит 

5.3 Подлимити 

5.4 Франшиза 

5.5 Трошоци за одбрана 

5.6 Дополнителни трошоци 

6 Исклучоци 

6.1 Намерни дејства 

6.2 Осигуреник (осигуреници) 

6.3 Парични казни, пенали и надоместоци на штета 

6.4 Договорна одговорност 

6.5 Одговорност на работодавецот 

6.6 Практики поврзани со работни односи 

6.7 Надоместок на работниците и други слични законски одредби 

6.8 Закони или права за интелектуална сопственост 

6.9 Воздухоплови, моторни возила или пловни објекти 

6.10 Имот под надзор, посед или контрола на осигуреникот 

6.11 Подвижен и недвижен имот 

6.12 Оштетување на производ или работа на осигуреникот 

6.13 Загуба на употреба на материјален имот 

6.14 Воздухоплови, автомобилски возила, трамваи, жичници, вселенски летала, железница 

6.15 Повлекување на производи, работа или оштетен имот 

6.16 Гаранција за производот 

6.17 Неодобрени стоки или производи 

6.18 Тутун 

6.19 Азбест, силикон 
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6.20 Електромагнетни и магнетни полиња 

6.21 Радиоактивност 

6.22 Биолошки агенси 

6.23 Генетско оштетување и генетски модификуван организам 

6.24 Постепени емисии 

6.25 Загадување 

6.26 Војни, насилни дејства 

6.27 Санкции 

6.28 Тероризам 

6.29 Директори и раководители 

6.30 Чисто економски загуби 

6.31 Сајбер 

7. Услови 

7.1 Исплата на премија и почеток на покритие 

7.2. Обврски на осигуреникот во случај на штета, отштетно побарување или тужба 

7.3 Контрола на оштетни побарувања 

7.4 Суброгација 

7.5 Друго осигурување 

7.6 Ослободување на осигуреникот од одговорност 

7.7 Последица од неисплата на премија 

7.8 Примена на закон 

7.9 Законски прописи 

7.10 Арбитража 

7.11 Измени 

7.12 Валута 

7.13 Обновување на осигурување 

7.14 Полиса 

7.15 Услови за осигурување 

8. Проширувања 

8.1 Одговорност за животната средина 

8.2 Вкрстена (меѓусебна) одговорност 

8.3 Имот под надзор, чување и контрола (Имот во изградба) 

8.4 Проширено покритие за одговорност за производи во врска со деловни односи меѓу правни 

субјекти 

8.5 Стекнување на нова организација 

8.6 Чисто економски штети поради непредвидени препреки 

8.7 Чисто економски штети 

8.8 Штета на движен имот 

8.9 Штета на недвижен имот во изградба 
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1 Договор за осигурување 

(Образец за настани) 

Со плаќање на премијата, а врз основа на сите дадени изјави и 

информации обезбедени од страна на осигуреникот и доставени на 

осигурувачот како и согласно, условите и ограничувањата од 

полисата на осигурување, осигурувачот и осигуреникот се согласни за 

следното: 

Осигурувачот ќе го обесштети осигуреникот во случај на осигурен 

настан за сите износи кои осигуреникот ќе биде законски обврзан да 

ги исплати како надомест за штета поради телесна повреда или 

оштетување на имот или економска загуба предизвикана од таквата 

телесна повреда или оштетување на имот врз основа на одредбите од 

граѓанското право со кои се уредува одговорноста кон трети страни. 

Осигурувачот е одговорен за трошоците за истражување на 

направените штети и ќе има право и обврска да го брани 

осигуреникот од каква било тужба во врска со побарувања по овие 

штети. 

Тужба значи граѓанска судска постапка во која се побарува надомест 

на штета која е покриена со полисата на осигурување. Тужба 

вклучува и арбитража или друга постапка за решавање спорови во 

која се побарува таков надомест на штета и за која осигуреникот 

мора да се согласи или се согласува по одобрување на осигурувачот. 

Именуваниот осигуреник и осигурителот се нарекуваат страните од 

овој договор. 
 

1.1 Осигуреник Осигуреник значи: 

1.1.1 Именуваниот осигуреник (Прво именуваниот осигуреник или 

лицето или организацијата на чие име е издадена полисата за 

осигурување – Носителот на полисата) наведен во Полисата полисата 

на осигурување, а сите други страни се наведуваат како останати 

осигуреници во соодветен додаток /прилог кон Полисата за 

осигурување; 

1.1.2 Секоја компанија подружница (вклучувајќи ги нивните 

подружници) на осигуреникот именувана во точка 1 од прилогот на 

територија на Република Северна Македонија.Подружница значи 

секој правен субјект во кое осигуреникот на почетниот датумот на 

полисата на осигурување, било директно или индиректно, преку една 

или повеќе подружници поседува повеќе од 50% од акциите или 

контролира повеќе од 50% од правата на глас или го контролира 

правото на глас за избор или отстранување на повеќето членови на 

одборот на директори на таквиот субјект; 

1.1.3 Директор, раководител, вработен, волонтер, партнер или 

акционер на осигуреникот, но само кога дејствува во рамките на 

делокругот на своите должности во тој капацитет. Се применува 

исклучокот утврден во точка 6.2; 

1.1.4 Сите друштвени или спортски клубови, прва помош, 

противпожарни услуги на осигуреникот, но само ако се наоѓаат во 

просториите на осигуреникот. 

 
1.2 Осигурен случај 1.2.1 Осигурен случај значи штетен настан предизвикан од или 
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поврзан со осигурените ризици за дејноста на осигуреникот, како 

резултат на кој осигуреникот е или може да стане законски обврзан 

да плати надомест на штета. 

1.2.2 Штетен настан значи несреќен случај што вклучува 

континуирана или постојана изложеност на суштински истите општи 

услови што резултира со телесна повреда или нанесување имотна 

штета која осигуреникот ниту ја очекувал ниту била намерно 

предизвикана од негова страна. 

1.2.3 Дејноста на осигуреникот и осигурените ризици: 

Дејноста на осигуреникот утврдена во Полистата за осигурување 

значи дејноста што се извршува во или од просториите/објектите кои 

се во сопственост или се на користењеод осигуреникот. Осигурените 

ризици ги вклучуваат следните активности и работи на дејноста на 

осигуреникот: 

а) Сопственост или сместување/користење во просториите/ 

објектите што се користат за цели на вршење на дејноста на 

осигуреникот; 

б) Сопственост, поправка, одржување и уредување на сопствениот 

имот на осигуреникот и просториите/објектите во кои е сместен 

осигуреникот а кои ги користи за свои деловни потреби, 

в) Учество на организирани настани – саеми/изложби и сл. поврзани 

со дејноста на осигуреникот; 

г) Приватна работа извршена од кое било вработено лице за кој 

било директор, партнер или вработен кај осигуреникот со претходна 

согласност на осигуреникот во врска со дејноста на осигуреникот; 

ѓ) Давање или одржување на услуги, друштвени, спортски, 

социјални или услуги или активности за грижа за деца на 

вработените на осигуреникот, како и интерни услуги за прва помош, 

противпожарна заштита и безбедност. 

е) Ризици од готови производи, што вклучува на штетни настани кои 

се случиле надвор од просториите/ објектите кои се во сопственост 

или под закуп односно просториите/ објектите кои ги издава 

осигуреникот, а се предизвикани од: производ на осигуреникот, 

освен ако таквиот производ сè уште физички се наоѓа кај 

осигуреникот; или работата или услугите на осигуреникот, освен ако 

таквата работа или услуги сè уште не се завршени или се прекинати. 

 Производи на осигуреникот значи сите стоки или 

производи, освен недвижен имот, кои се изработени, 

изградени, подигнати, инсталирани, поправени, 

сервисирани, третирани, одгледани, издвоени, 

произведени, обработени, составени, увезени, 

продадени, ракувани, добавени или дистрибуирани или 

отуѓени од страна на осигуреникот (вклучувајќи ги сите 

ознаки, материјали за амбалажа, инструкции и упатства 

поврзани со истите) и истите освен возила поврзани со 

таков контејнер, други лица кои тргуваат под името на 

осигуреникот, или секое лице или организација чијашто 

дејност или имот ги купил осигуреникот. 
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Тука спаѓаат контејнери (нелиценцирани моторни 

возила), материјали, делови или опрема наменети за 

таквите стоки или производи. 

Тука спаѓаат гаранции или изјави дадени во кое било 

време во однос на соодветноста, квалитетот, 

издржливоста или перформансите на кој било од 

елементите вклучени во оваа потточка на точката ѓ) и 

инструкции или совети за природата, употребата или 

складирањето на истите обезбедени од или во име на 

осигуреникот. 

Тука не се вклучени продажни автомати (за 

пијалоци/храна и сл.) или друг изнајмен имот или е 

поставен за употреба од други лица, а истиот не се 

продава. 

 Работа или услуги на осигуреникот значи работа, услуги 

или активности извршувани од или во име на 

осигуреникот; како и сите материјали, делови или опрема 

што се обезбедуваат во врска со таквата работа или 

активности. 

Тука се вклучени гаранции или изјави дадени во кое било 

време во однос на соодветноста, квалитетот, 

издржливоста или перформансите и инструкциите или 

советите за природата, употребата или складирањето на 

истите обезбедени од или во име на осигуреникот. 

Работата на осигуреникот ќе се смета за завршена кога 

најрано се исполнил некој од следните случаи: 

- кога сета работа утврдена во договорот на осигуреникот 

е завршена; 

- кога сета работа на определена локација е завршена, 

иако договорот на осигуреникот утврдува работа на 

повеќе од една локација, но само во однос на работата 

извршена на таа конкретна локација; 

- кога дел од работата е завршен на една локација и 

истата е пуштена во работа според планираната намена 

од страна на кое било лице или организација освен друг 

изведувач или подизведувач кој што работи на истиот 

проект, но само во однос на тој дел од работата. 

Работа на осигуреникот за која може да е потребен сервис, 

одржување, корекција, поправка или замена, но која е 

завршена, се смета за завршена. 

 

1.3 Серија штети и сериски 

штетни настани 

1.3.1 Секој штетен настан или серија штети, штетни настани кои 

директно или индиректно произлегуваат од ист настан, состојба, 

грешка или опасност, неуспешно предупредување или пропуст или на 

кој било начин ги вклучува истите или поврзани факти, околности, 

ситуации, трансакции или настани или истите или поврзани серии на 

факти, околности, ситуации, трансакции или настани, било да се 

поврзани логички, причинско-последично или на каков било друг 

начин, ќе се соберат заедно и ќе се третираат како еден осигурен 
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настан, без оглед на временскиот период поминат од почетокот на 

осигурителниот период или на бројот на лица или субјекти кои 

претрпеле оштетување на имот или телесни повреди. 

1.3.2 Сите такви штетни настани ќе се смета дека се случиле кога 

настанал првиот од серијата штети и штетни настани. 

 
1.4 Оштетување на имот 1.4.1 Оштетување на имот (имотна штета) значи физичка штета на 

материјален имот, или негово уништување, вклучувајќи ги сите 

последнователни економски загуби како последица на штетата. 

1.4.2 Секоје губење, оштетување, бришење, уништување, или 

промена на електронски податоци нема да се смета за оштетување на 

имот. 

Електронски податоци значи информации, факти или програми кои се 

чуваат, креираат или користат или што се пренесуваат на или од 

компјутерски софтвер, вклучувајќи системски и апликативен софтвер, 

хард дискови или флопи дискови, компакт дискови – ЦД, ленти, 

уреди, картички, уреди за обработка на податоци или какви било 

други медиуми кои се користат со електронски контролирана опрема. 

1.4.3 Губење или исчезнување на материјален имот нема да се смета 

за имотна штета. 

 
1.5 Телесна повреда Телесна повреда значи физичка штета (оштетување или повреда) на 

телото на едно лице што резултира со економска штета како 

последица. Тука спаѓа исмрт, болест, инвалидитет/попреченост, шок, 

болка и страдање, ментална болка или ментална повреда. 

 

1.6 Последична економска 

загуба 

Последична економска загуба значи економска (финансиска загуба) 

која настанува како директна последица на осигурена имотна штета 

или телесна повреда, во согласност со ставовите 1.4 и 1.5 и се смета 

како дел од таквата имотна штета или телесна повреда што е 

предизвикана од ист штетен настан што ја предизвикал соодветната 

имотна штета или телесна повреда. 
 

2 Измени во ризиците на 

дејноста на осигуреникот 

2.1 Ова осигурување се применува на зголемувања и проширувања 

на ризиците на дејноста на осигуреникот, поради деловни или 

причини поврзани со дејноста/професијата, освен ако таквите измени 

имаат материјално влијание на фактите или околностите кои 

постоеле на почетокот на осигурувањето, или на кој било 

последователен датум на обновување. 

Во однос на производите изработени од осигуреникот и пријавени во 

прилог кон полисата на осигурување, во овој случај се смета дека со 

осигурувањето се покриени само квантитативни зголемувања. 

2.2 За секоја промена која што има материјално влијание на 

фактите или околностите кои постојат на почетокот на 

осигурувањето, или на кој било последователен датум на обновување 

на истото, откако осигуреникот ќе дознае за промената, мора веднаш 

да го извести осигурителот за истата во писмена форма. 
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2.3 Во случај на зголемување на ризиците кои произлегуваат од 

дејноста на осигуреникот поради измена или донесување на нови 

законски норми, осигурувачот има право, во рок од една година од 

стапување во сила/примена на законските норми, да го раскине ова 

осигурување со писмено известување доставено 30 дена пред 

датумот на прекинување на осигурувањето. 

2.4 Во случај на измени коишто материјално влијаат на фактите 

или околностите кои постојат на почетокот на осигурувањето, или на 

кој било последователен датум на обновување на истото, секоја од 

договорните страни има право да бара корекција на премијата и/или 

обемот на покритие на осигурувањето. Ако договорните страни не 

можат да се договорат, тие имаат право да го раскинат 

осигурувањето во рок од 30 дена од датумот на прием на 

известувањето од страна на осигурувачот. 

 
3 Територија на покриеност   3.1    Ова осигурување важи само за осигурени настани кои се 

случуваат во рамките на географската територија утврдена во 

прилогот кон полисата на осигурување. 

3.2 Ова осигурување не се применува на какви било штети 

предизвикани од телесна повреда или оштетување на имот, кои се 

случиле или се побаруваат според законодавството на Соединетите 

Американски Држави, Канада, Австралија или Нов Зеланд, без оглед 

на седиштето на судот, освен ако не е поинаку договорено и утврдено 

во прилогот кон полисата на осигурување. 
 

4 Период на осигурително 

покритие 

Ова осигурување се применува само на осигурени настани кои се 

случиле во рамките на временскиот период на осигурително покритие 

како што е утврдено во прилогот на полисата на осигурување. 

4.1 Осигурени настани кои се случиле во текот на важење на 

периодот на осигурително покритие, но чија причина за настанување 

потекнува од период пред почетокот на осигурувањето се покриени 

само ако осигуреникот докаже дека не знаел за причината која 

довела до појавата на штетен настан во периодот кога осигурувањето 

било склучено и само, освен ако не е поинаку договорено и утврдено 

во прилогот кон полистата за осигурување (ретроактивен датум), ако 

причината настанала во периодот од две години пред почетниот 

датум на осигурувањето. 

4.2 Доколку е невозможно точно да се утврди датумот на 

настанување на осигурениот случај на телесна повреда, ќе се смета 

дека осигурениот случај настанал во моментот на прво потврдно 

откривање на здравственото нарушување од страна на медицинското 

лице. 

4.3 Период на покритие значи временскиот период што почнува на 

почетниот датум и завршува на датумот на истекување утврдени во 

прилогот на полисата на осигурување, на двата датуми во 00:00 часот 

по стандардно време според адресата на осигуреникот, но сепак, под 

услов таквиот датум на истекување да може да се измени во 

согласност со ставот 7.7 (раскинување) или ставот 7.11 (обновување) 

на осигурувањето. 
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5 Лимити на одговорност       Износот наведен во лимитите на одговорност во прилогот кон 

полисата на осигурување е максималниот износ за обесштетување на 

осигуреникот од осигурителот кој претставува севкупен надоместок и 

сите поврзаните трошоци како што е утврдено во ставовите 5.5 и 5.6 

кои се резултат на еден осигурен случај, во согласност со ставот 1.2, 

дури и ако осигурувањето важи за повеќе од едно лице, коешто е 

обврзано да плати надомест на штета. 
 

5.1 Комбиниран единствен 

лимит 

Износот наведен во лимити на одговорност во прилогот кон 

осигурувањето е максималниот износ кој што осигурувачот ќе го 

исплати како севкупен износ за сите телесни повреди, оштетувања на 

имот и сите последични економски загуби од истите, сите други 

штети покриени со полисата на осигурување и сите поврзаните 

трошоци како што е утврдено во ставовите 5.5 и 5.6 заедно, како 

резултат на еден штетен настан. 
 

5.2 Збирен/Агрегатен лимит      Максималниот агрегатен износ со кој што осигурителот ќе го 

обесштети осигуреникот како севкупен надоместок за сите телесни 

повреди и имотни штети и сите последични економски загуби, сите 

други загуби покриени со осигурувањето и сите трошоци како што е 

утврдено во ставовите 5.5 и 5.6 кои настанале во текот на периодот 

на осигурителното покритие е еднаков, освен ако не е поинаку 

договорено и утврдено во агрегатниот лимит на осигурителното 

покритие во прилогот кон осигурувањето, на износот (единечен 

агрегат) наведен во лимитите на одговорност во прилогот кон 

полисата на осигурувањето. 

 
5.3 Подлимити Подлимитот наведен во прилогот кон полисата на осигурување го 

претставува максималниот износ за обесштетување на осигуреникот 

од осигурителот кој претставува севкупен надоместок за телесна 

повреда, имотна штета или економска загуба и трошоци споменати во 

ставките 5.5. и 5.6. а што произлегуваат од осигурената телесна 

повреда, имотна штета или економска загуба, што произлегува од 

потврдениот дел на подлимит во покритието, а што настанале во 

перидот на важење на покритието и за коишто важат одредбите во 

ставките 5.1 и 5.2. 

 
5.4 Франшиза Франшизата (Одбиениот износ), наведен во прилогот на полисата за 

осигурување е ја претставува обврската за сопствено учество на 

осигуреникот, и го надоместува осигуреникот кога тоа ќе го побара 

осигурувачот. Франшизата се применува на трошоците за одбрана, но 

и за износот на обесштетување. Одговорноста на осигурителот да го 

обесштети осигуреникот врз основа на ова осигурување се применува 

само во однос на трошоците за одбрана и обесштетувањето кои го 

надминува износот на франшизата. 

 
5.5 Трошоци за одбрана 5.5.1 Ако се покрене тужба, ова осигурување важи за разумните 

правни трошоци и неопходните расходи за парница за одбрана на 

осигуреникот, дури и ако се докаже дека оштетното побарувањео 
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било неосновано. 

5.5.2 Ова осигурување важи за трошоците за правна одбрана 

извршена во согласност со инструкциите на осигурувачот во казнена 

или прекршочна постапка, но само со посебна согласност и како што 

е утврдено во прилогот на полисата на осигурување. 

5.5.3 Осигурувачот не е обврзан да плати никакви трошоци за 

одбрана или да брани каква било тужба откако ќе се исцрпат 

лимитите на одговорност на осигурувачот. 

5.5.4 Осигурувачот може, на сопствена волја, да истражува какви 

било околности и да склучи спогодба, без оглед дали е поднесено 

барање за надомест на штета или е поднесена тужба. 

5.5.5 Ако решавањето на отштетното побарување по основ на 

одговорност се реализира со прифаќање, исплата или спогодбено, со 

изразена волја (дискреционо право) на осигурувачо, а со истото не се 

согласи осигуреникот, осигурувачот со препорачано писмо или друго 

правно обврзувачко известување го информира осигуреникот дека е 

подготвен да го стави на располагање својот дел од договорот за 

надоместокот на штета и трошоците и да го исплати оштетениот, 

тогаш осигурувачот нема да сноси никакви дополнителни плаќања, 

камати или други трошоци од денот на дадената изјава. 

 

5.6 Дополнителни трошоци       Ова осигурување се однесува за надоместок на трошоците направени 

за мерки превземени со цел да се спречи или намали штетата, или 

само како одговор на итен случај, под претпоставка дека штетата ќе 

настанела веднаш ако не биле спроведени мерките, но само ако 

дополнително се договори и се наведе во полисата. 

 
6 Исклучоци Ова осигурување не обезбедува покритие за осигуреникот да се 

обесштети или да се обесштети било кое трето лице, ниту ќе се 

исплатат трошоци за одбрана на осигуреникот за штети за кои е тој 

одговорен, а директно или индиректно се предизвикани, произлегле 

или на каков било друг начин се поврзани со следните исклучоци: 

6.1 Намерни дејства Ова осигурување не се однесува за штети кои произлегуваат од 

незаконско дејство намерно извршено од страна на осигуреникот. 

Намерно дејство вклучува: 

6.1.1 Дејства или пропусти каде што настанувањето на телесна 

повреда или оштетување на имот можело да се очекува со 

определена веројатност од гледна точка на разумно лице во 

околностите на осигуреникот дека ќе предизвика телесна повреда 

или оштетување на имот, но што било прифатено (на пример, со цел 

да се заштеди време или трошок) дури ако реалната телесна повреда 

или оштетување на имотот е со различен степен или вид отколку што 

биле намерите или очекувањата; 

6.1.2 Знаење на осигуреникот за неисправноста или штетната 

природа на изработените производи или извршената работа. 

 
6.2 Осигуреник (осигуреници)   Ова осигурување не се однесува за телесна повреда или оштетување 
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на имот и последичните економски загуби претрпени од: 

6.2.1 Лично осигуреникот/осигурениците (вклучувајќи го прво 

именуваниот осигуреник или носителот на полисата/договорувач) во 

согласност со ставот 1.1; 

6.2.2 Компании во кои осигуреникот или лица издржуваните од него 

имаат интерес со учество, во сооднос на прецентот на учество што 

осигуреникот и лицата издржувани лица од него ги имаат во тие 

компании; исто и компании кои припаѓаат на иста корпорациска 

групација (како и осигуреникот или неговите издржувани лица, во 

сооднос на директното и/или индиректното процентуално учество на 

компанијата која има контрола во овие компании); 

6.2.3 Издржувани лица на осигуреникот (осигурениците). 

Издржувани лица се брачниот другар, роднини по индиректна 

нагорна или надолна линија на потекло ( што не се директно 

поврзани), семејство, старател и очув и макеа, браќа и сестри на 

брачниот другар кои живеат во истото домаќинство; вонбрачна 

заедница која се смета за ефективно еднаква на брачна заедница; 

6.2.4 Акционери на осигурениците и нивните издржувани лица; 
 

6.3 Парични казни, казни и 

штети 

Ова осигурување не се однесува на парични казни, казни, казнени, 

примерни, ликвидирани или отежнати штети или за мултиплицирање 

на штети за кои треба да се плати надоместок. 

Ова осигурување не се однесува на парични казни, казни, казнени, 

примерни, ликвидирани или отежнати штети или мултиплицирање на 

компензаторните штети. 
 

6.4 Договорна одговорност       6.4.1 Ова осигурување не се однесува на одговорност преземена врз 

основа на каков било договор, спогодба, или гаранција освен до 

степенот до кој што таквата одговорност би била наметната со закон 

во отсуство на таков договор, спогодба, или гаранција. 

6.4.2 Ова осигурување не се однесува на одговорност за 

извршување (исполнување) на договорна обврска или за надомест 

како замена на таквото извршување. 
 

6.5 Одговорност на 

работодавецот 

6.5.1 Ова осигурување на се однесува на каква било телесна 

повреда или оштетување на имот и последичните економски загуби 

претрпени од вработен на осигуреникот кои произлегуваат од и во 

текот на: 

а) Додека е на работа кај осигуреникот; или 

б) Извршување на должности поврзани со реализација на дејноста на 

осигуреникот; или 

6.5.2 Ова осигурување на се однесува на какви било штети за кои е 

одговорен брачниот другар, детето, родителот, братот или сестрата 

на тој вработен како последица или во контекст на ставот 6.5.1 

погоре. 

Овој исклучок се применува: 

а) Без оглед дали осигуреникот може да биде одговорен како 

работодавец или во кое било друго својство; и 
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б) За каква било штета со поделена одговорност или за исплата на 

некој друг што мора да плати отштета поради телесна повреда. 
 

6.6 Практики поврзани со 

работни односи 

6.6.1 Ова осигурување не се однесува на телесна повреда на лице 

која произлегува од какво било: 

а) Одбивање да се вработи тоа лице 

б) престанување на работниот однос на тоа лице или 

в) Практики поврзани со работни односи, политики, дејства или 

пропусти, како што се принуда, деградирање, евалуација, 

прераспоредување, дисциплински мерки, клевета, малтретирање, 

понижување, злонамерно гонење или дискриминација насочена кон 

тоа лице; или 

г) На брачниот другар, детето, родителот, братот или сестрата на тоа 

лице поради телесна повреда на тоа лице на кое биле насочени која 

било од практиките поврзани со работните односи опишани погоре во 

ставот 6.6.1. 
 

6.7 Надоместок на 

работниците и други 

слични законски одредби 

Ова осигурување не се однесува за штети за кои е одговрен 

осигуреникот според кој било закон за исплата на надоместок на 

работници или други слични закони. 
 

6.8 Закони или права за 

интелектуална 

сопственост 

Ова осигурување не се однесува на каква било реална или наводна 

телесна повреда или оштетување на имот или последичните 

економски загуби кои произлегуваат од, водат кон или на каков било 

начин се поврзани со каква било реална или наводна повреда или 

прекршуање или злоупотреба од страна на кое било лице или 

организација (вклучувајќи го осигуреникот) на какво било Закон или 

право на интелектуална сопственост, без оглед дали осигурувањето, 

инаку, би се применувало за целата или за некој дел од таа реална 

или наводна телесна повреда или оштетување на имот или 

последичните економски загуби во случај кога не би постоело 

вистинско или наводно тврдење, прекршување или злоупотреба. 
 

6.9 Воздухоплови, моторни 

возила или пловни 

објекти 

6.9.1 Ова осигурување не се однесува на штети кои произлегуваат од 

сопственоста, одржувањето, употребата или доверување на други 

лица на какви било авиони во сопственост или управувани или 

изнајмени или позајмени на кој било осигуреник. Под употреба се 

подразбира работа и утовар или истовар. 

Воздухоплов значи секое летало што е потешко од воздухот или или 

полесно од воздушно летало, вклучувајќи дронови, и кои се 

дизајнирани за транспорт на какви било лица или имот, проектили, 

вселенски летала или ховеркрафт. 

6.9.2 Ова осигурување на се однесува на штети кои произлегуваат 

сопственоста, одржувањето, физичката или правна контрола, 

употребата или доверување на други лица на моторни возила или 

приколки во сопственост или управувани или изнајмени или 

позајмени на кој било осигуреник регистрирана според законска 

обврска (лиценцираниод јавен надлежен орган) или за кои 

осигурување е потребно или задолжително. Под употреба се 
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подразбира работа и утовар или истовар. 

Моторно возило значи секој вид на машина на тркала или на 

гасеници направени или наменети само да се движат на механички 

погон. 

Овој исклучок, сепак, не се применува на употребата на моторни 

возила како неподвижен извор на енергија. 

6.9.3 Ова осигурување на се однесува на штети кои произлегуваат 

сопственоста, одржувањето, употребата или доверување на други 

лица на какви било пловни објекти во сопственост или управувани 

или изнајмени или позајмени на кој било осигуреник. Под употреба се 

подразбира работа и утовар или истовар. Пловен објект значи секој 

брод или пловно средство од каков било вид, без оглед дали е со 

погон или не, вклучувајќи но не е ограничено на товарни бродови, 

патнички бродови, други пловни објекти што се користат за 

транспорт, реморкери, шлеп бродови, пловни објекти складишта, 

танкери, бродови за дупчење и поморски нафтени платформи. 

 

6.10 Имот под надзор, посед 

или контрола на 

осигуреникот 

6.10.1 Ова осигурување не се однесува на имот во сопственост, 

изнајмен имот, закупен или имот каде е сместен осигуреникот или 

имот за кој се грижи осигуреникот, го чува или е под контрола на 

осигуреникот; 

6.10.2 Ова осигурување не се применува на објекти кои се 

продадени, подарени или напуштени од осигуреникот, ако имотната 

штета произлегува од кој било дел од таквите објекти; 
 

6.11 Подвижен и недвижен 

имот 

6.11.1 Ова осигурување на се однесува на подвижен имот, до 

степенот до кој штетата е предизвикана со негова употреба, 

транспорт, обработка или други активности извршени врз имотот или 

со истиот; 

6.11.2 Ова осигурување на се применува на оние делови од 

недвижен имот што се непосреден предмет на обработка, користење 

или на која било друга активност.. 

 

 

6.12 Оштетување на производ 

или работа на 

осигуреникот 

Ова осигурување на се однесува на имотни штети и последична 

економска загуба на објекти кои се во сопственост на и каде е 

сместен осигуреникот за целите на обавување на дејноста на 

осигуреникот или на производ или работа на осигуреникот, како што 

е дефинирано во ставовите 1.2.3 ѓ) и 1.2.3 е), кои што произлегуваат 

од или се дел од истите. 

Ова осигурување на се применува на имотни штети и последична 

економска загуба на кој било дел од имот што мора да се поправи, 

реновира или замени поради неправилна работа извршена од 

осигуреникот или во име на осигуреникот, или од причина на 

материјали или опрема коишто се или се докажало дека се дефектни 

или неадекватни во однос на таквата работа. Овој исклучок не важи 

за оштетување на имот и последична економска загуба кои се 

резултат на таквата работа. 
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6.13 Загуба од употреба на 

материјален имот 

6.13.1 Ова осигурување на се однесува на штети настанати поради 

загуба од употреба на материјален имот, кој што не е физички 

оштетен или уништен (оштетен материјален имот). 

6.13.2 Ова осигурување на се однесува на штети настанати поради 

губење на употреба на материјален имот предизвикана од 

комбинирање, мешање или обработка на производ со дефект 

испорачан од страна на осигуреникот со други производи или поради 

фактот што материјален имот е изработен со дефект или обработена 

со машини добавена (или одржувана или поправена) од 

осигуреникот, ако не настанало физичко оштетување на 

материјалниот имот. 

 

6.14 Авиони, автомобили, 

трамваи, жичници, 

воздушни летала, 

железнички производи 

Ова осигурување не се однесува на никакви производи дизајнирани 

или произведени за вградување во авиони, возилаавтомобили, 

трамваи, жичници, воздушни летала, железници. 

 

6.15 Повлекување на 

производи, работа или 

оштетен движен имот 

Ова осигурување на се однесува на отштетни побарувања за загуба, 

трошок или расход направени од осигуреникот или други лица во 

врска со губење на употребата, повлекување, отповикување, 

проверка, поправка, замена, корекции, отстранување или отуѓување 

на: 

а) Производ на осигуреникот; 

б) Работа на осигуреникот; или 

в) Оштетен движен имот; 

Доколку таков производ, работа или движен имот се повлече или 

отповика од пазарот или се повлече од употреба од страна на кое 

било лице или организација поради познат или сомнеж за дефект, 

недостаток, несоодветност или опасна состојба. 
 

6.16 Гаранција за производот Ова осигурување не се однесува на никаква гаранција за производ 

или гаранција што ја издал осигуреникот или таква гаранција е 

дадена во негово име. 
 

6.17 Неодобрени стоки или 

производи 

Ова осигурување на се однесува на штети загуба, трошок или расход 

што произлегуваат од реални, наводни или заканувачки опасни 

карактеристики на стоки или производи чија употреба или дејство не 

се адекватно тестирани во согласност со најновите методи за потврда 

на нивната соодветност за конкретната намена за која треба да се 

користат. Во секој случај, се смета дека не е извршено адекватно 

тестирање ако не е дадено одобрување или лиценца пропишана со 

законски регулативи и прописи за за употреба на производот. 
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6.18 Тутун Ова осигурување на се однесува за штета, загуба, трошок или расход 

што произлегуваат од тутунски производ и производи поврзани со 

консумација на тутун. 

6.19 Азбест, силикон индиректна или директна употреба на азбест или други супстанци, 

кои содржат азбест, без оглед на количината или формата. 
 

6.20 Електромагнетни и 

магнетни полиња 

Ова осигурување на се однесува за штета, загуба, трошок или расход 

што директно или индиректно произлегува од изложување на 

магнетни или електромагнетни полиња. 
 

6.21 Радиоактивност Ова осигурување не се однесува на одговорност на осигуреникот за 

штети кои настанале, или што се директно или индиректно 

предизвикани, или ако за нивното настанување има придонес од: 

а) Јонизирачки зрачења (радијација) или 

б) Контаминација со радиоактивност од нуклеарно гориво или од 

нуклеарен отпад од согорување на нуклеарно гориво; 

в) Радиоактивни, токсични, експлозивни или други опасни својства на 

експлозивен нуклеарен уред или нуклеарна компонента/дел на 

истиот; или складирање, транспорт, составување, расклопување, 

одржување или ракување со какво било нуклеарно оружје или 

компонента/дел на истото. 

 
6.22 Биолошки агенси Ова осигурување не се однесува на штета, трошок или расход што 

произлегува од реални, наводни или заканувачки загадувачи, 

патогени, токсични или други опасни карактеристики на биолошки 

агенси. 
 

6.23 Генетска штета и генетски 

модификуван организам 

6.23.1 Ова осигурување не се однесува на одговорност за телесна 

повреда предизвикана од штета нанесена на генотипот на човечките 

клетки вклучувајќи, без ограничувања, герминативни и матични 

клетки или ембриони, без оглед дали таквата штета е предизвикана 

со пренос или индиректно дејство на транс–генетички материјал или 

со директна или техничка интервенција за репродуктивни цели. 

6.23.2 Ова осигурување не се применува на одговорност поврзана 

со генетски модификувани организми. 
 

6.24 Постепени емисии Ова осигурување   не   се   однесува   на   одговорност   за   штети 

предизвикани на имот од постепени емисии или поради постепените 

влијанија на топлина, гасови, пареи, течности, или неатмосферски 

врнежи (како што се чад, саѓи, прав). 

 
6.25 Загадување 6.25.1   Ова осигурување не се однесува на загуба или штета 

предизвикана од услови на загаденост: 

а) Во или од кои било објекти, простории или локации кои се или во 

некој период биле во сопственост, во кои биле сместени, или 

изнајмени или дадени под наем/закуп од осигурениците, или 

б) Поради вршење на деловни активности од страна на осигуреникот 

или во име на осигуреникот од страна на изведувач или 

подизведувач надвор од објектите на осигуреникот, или 
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в) Поради кој било од производите на осигуреникот. 

Сепак, овој подстав не се применува на: 

г) Телесна повреда ако е претрпена во објект и предизвикана од 

чад, испарувања, пареа или саѓи од опремата што се користи за 

греење на објектот; 

д) Телесна повреда или оштетување на имот предизвикани од 

топлина, чад или испарувања од неконтролиран пожар; 

ѓ) Телесна повреда или оштетување на имот претрпени во објект и 

предизвикани од испуштање на гасови, испарувања или пареи од 

материјали внесени во објектот во врска со активностите што ги 

извршува осигуреникот или во име на осигуреникот од страна на 

изведувач или подизведувач. 

 

6.25.2 Ова осигурување не се однесува на штета, трошок или 

расход што произлегува од: 

а) Барање, упат, налог, законска или регулативна обврска за кој било 

осигуреник или други лица да тестира, следи, исчисти, отстрани, 

задржи, третира, изврши детоксикација или неутрализација, или на 

кој било начин да одговори или да ги процени ефектите на условите 

на загадување; или 

б) Побарување или тужба за обесштетување од или во име на 

државна институција поради тестирање, следење, чистење, 

отстранување, задржување, третирање, вршење детоксикација или 

неутрализација, или на кој било начин да одговори или да ги процени 

ефектите на условите на загадување. 

 

6.25.3 Услови на загадување значи испуштање, дисперзија, 

миграција, истекување, испуштање или излегување на какви било 

цврсти, течни, гасни или термални надразнувачи или загадувачи, 

радијација, звук, воздушен притисок, електрична радијација 

вклучувајќи но не ограничувајќи се на чад, пареи, саѓи, испарувања, 

киселини, алкалии, токсични хемикалии, медицински отпад и отпадни 

материјали во или врз земјиште, или каква било структура на 

земјиште, во атмосферата или каков било воден тек или облик на 

вода, вклучувајќи подземни води, под услов таквите услови да не се 

природно присутни во животната средина во утврдените количини 

или концентрации. 

Терминот „отпад“, како што се користи во оваа дефиниција, вклучува 

материјали кои треба да бидат или се отстрануваат, рециклираат, 

пренаменуваат или повторно се користат. 

 
6.26 Војни, насилни дејства         Ова осигурување не се однесува на штети предизвикани од војна, без 

разлика дали е објавена или не, или какво било дејство или услов 

слични на војна. Терминот војна во контекстот на ова осигурување 

значи граѓанска војна, востание, инвазија, дејство на надворешен 

непријател, граѓански нереди, воен или државен удар, бунт или 

револуција, насилни дејства на јавни собири, демонстрации или 

митинзи, или насилни дејства поврзани со штрајкови или 

заклучувања од работодавците или насилни дејства на политички или 

насилни дејства на политички организации 
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  6.27  Санкции                       Осигурителот не е обврзан да обезбеди осигурување и нема да биде  

да плати какво било побарување или да обезбеди каква било 

бенефиција врз основа на овој Договор до степенот до кој 

обезбедувањето на таквото осигурување, исплатата на таквото 

побарување или обезбедувањето на таквата бенефиција би го 

изложило осигурителот на каква било санкција, забрана или 

рестрикција врз основа на санкции на Европската унија (ЕУ); санкции 

на Обединетите нации (ОН); санкции на Соединетите Американски 

Држави (САД): санкции на Обединетото Кралство (ОК) и/или сите 

други санкции кои се применуваат за Друштвото за осигурување, под 

услов истите да не ја прекршуваат законската регулатива односно 

локалните санкции кои се применуваат на Друштвото за осигурување 

Во случај на спор помеѓу договорните страни, од оваа одредба, 

надлежен суд е надлежниот суд во Виена или надлежниот суд во Р.С. 

Македонија (без референца за одредбата на судир на интереси). 

6.28 Тероризам Ова осигурување не се однесува на акт на тероризам без оглед на 

каква било друга причина или настан што придонесува истовремено 

или во каков било друг редослед кон штетата или какво било дејство 

преземено за контрола, превенција, потиснување или на каков било 

начин дејство поврзано со каков било акт на тероризам. 

Акт на тероризам значи секој акт, вклучувајќи без ограничувања 

употреба на сила или насилство (вклучувајќи акти базирани на 

компјутерска опрема) и/или закана за сила или насилство, насочен на 

кое било лице или група (групи) на лица, без оглед дали дејството 

било самостојно или во име на или во врска со која било организација 

(организации) или влада (влади), посветени кон политички, верски, 

идеолошки или слични цели, вклучувајќи ја намерата да се влијае на 

која било влада и/или за да се стави јавноста, или кој било дел од 

јавноста, во состојба на страв. 

 

6.29 Директори и 

раководители 

Ова осигурување не се однесува на штети, трошоци или расходи 

настанати од чисто економски загуби за кои се бара одговорност од 

директорите или раководители на осигуреникот или која било од 

осигурените компании. 
 

6.30 Чисто економски загуби        Ова осигурување не се однесува на чисто економски загуби. Чисто 

економски загуби се економски (финансиски) загуби коишто не се 

последица на оштетување на имот или телесна повреда на 

осигуреникот како што е дефинирано во ставовите 1.4 и 1.5. 

 
6.31 Сајбер Ова осигурување не се однесува на штети предизвикани од: 

6.31.1 Каков било пристап или откривање на доверливи или лични 

податоци за кое било лице или организација, вклучувајќи патенти, 

трговски тајни, методи на обработка, листи на корисници, 

финансиски информации, информации за кредитни картички, 

здравствени информации или каков било друг вид на информации 

што не се од јавен карактер; или 

6.31.2 Штета, штета од неможност за корисење, оштетување, 

корупција, неможност за пристап или неможност за манипулирање со 
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електронски податоци. 

6.31.3 Овој исклучок се применува дури и ако надоместоците на штета 

се побаруваат за трошоци за известување, расходи за следење на 

кредитоспособност, трошоци за форензика (судска медицина), 

расходи за односи со јавноста или каква било друга загуба, трошок 

или расход направени од ваша страна или други лица како резултат 

на активностите опишани во горенаведените ставови 6.31.1 или 

6.31.2. 

Сепак, освен ако се однесува став 6.31.1 погоре, овој исклучок 

не се применува на штети предизвикани од телесна повреда. 

Овој исклучок не се однесува ниту на оштетување на имот. 

Никаква загуба, штета, бришење, корупција или деформација 

на електронски податоци нема да се смета за имотна штета. 

6.31.4 Терминот електронски податоци што се користи во овој 

исклучок значи информации, факти или програми складирани како 

или на, креирани или користени на, или пренесени на или од 

компјутерски софтвер, вклучувајќи системски и апликативни 

софтвери, хард дискови или флопи дискови, компакт дискови – ЦД, 

ленти, уреди, картички, уреди за обработка на податоци или какви 

било други медиуми што се користат со електронски управувана 

опрема. 
 

7. Услови 
 

7.1 Плаќање на премија и 

важност на покритие 

7.1.1 Договарачот на осигурувањето е должен да ја плати премијата 

на осигурувањето, но осигурувачот е должен да ја прими исплатата 

на премијата од секое лице што има правен интерес таа да биде 

платена (член 968, став 1). 

7.1.2 Премијата се плаќа во договорените рокови, а ако треба да се 

исплати одеднаш, се плаќа при склучувањето на договорот (член 968, 

став 2). 

7.1.3 На износот на премијата што се плаќа во договорени рокови 

може да се пресмета и да се наплати договорена камата. 

7.1.4 Ако договарачот на осигурувањето не ја плати премијата во 

договорениот рок, осигурувачот може, покрај главницата, да му 

пресмета и даночна камата. 

7.1.5 Место за плаќањето на премијата е местото во кое договарачот 

на осигурувањето има свое седиште, односно живеалиште, ако со 

договорот не е одредено некое друго место (член 968, став 3). 

7.1.6 Ако премијата се плаќа преку пошта, се смета дека договарачот 

на осигурувањето со уплата на должниот износ преку пошта ја 

исплатил својата обврска кон осигурувачот откако во банката на 

осигурувачот ќе пристигне паричната дознака. 

7.1.7 Ако премијата се плаќа со чековна уплатница на одредена 

сметка на осигурувачот, ќе се смета дека договарачот на 

осигурувањето го извршил плаќањето на премијата тогаш кога ќе го 

уплати должниот износ на чековната уплатница во корист на 

означената сметка на осигурувачот под услов паричните средства да 

пристигнат на сметката на осигурувачот во банката депонент. 
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Договарач на осигурувања – лице што со осигурувачот склучува 

договор за осигурување 
 

7.2. Обврски на осигуреникот 

во случај на штета, 

отштетно побарување или 

тужба 

7.2.1 Во случај на штетен настан или ако делува разумно веројатно 

дека ќе дојде до штетен настан и дека ќе се случи осигурен случај, 

осигуреникот мора веднаш, на сопствен трошок, да ги преземе сите 

одговорни чекори за да спречи или сведе на минимум телесни 

повреди, оштетување на имот и каква било друга загуба, штета или 

расход. 

7.2.2 Осигуреникот мора да достави писмено известување до 

осигурителот веднаш по секој штетен настан која што веројатно ќе 

доведе до осигурен случај според ова осигурување и мора веднаш да 

ги проследи до осигурителот сите документи и информации 

релевантни секој еденштетен настан вклучувајќи, без ограничувања, 

секое барање, налог, судски налог, постапка, известување за гонење, 

испрашување или испитување и сите поврзани информации. 

7.2.3 Осигуреникот мора да достави писмено известување до 

осигурителот веднаш по секој штетен настан каде има сериозна 

телесна повреда (вклучувајќи, без ограничувања, квадриплегија, 

параплегија, оштетување на мозокот и губење на екстремитет) или 

значително оштетување на имот (вклучувајќи, без ограничувања, 

значително оштетување на згради, градби или опрема предизвикано 

од пожар, колапс, експлозија или губење потпора) и мора веднаш да 

ги проследи до осигурителот сите информации релевантни за 

штетниот настан што ги поседува осигуреникот. 

7.2.4 Осигуреникот не може, без претходна писмена согласност на 

осигурителот, да даде какво било признание на одговорност или да 

понуди, вети или изврши исплата поврзана со кој било штетен 

настан. 

7.2.5 Осигуреникот мора да вложи максимални напори да го сочува 

целиот имот, сите производи, уреди и постројки и сите други работи 

кои може да помогнат при истрагата или одбраната на отштетното 

побарување или во остварување на правата на суброгација и, до оној 

степен што може да биде разумно изводливо, да не врши никакви 

измени или поправки без согласност на осигурителот додека 

осигурителот не добие можност да изврши инспекција или проверка. 
 

7.3 Контрола на оштетни 

побарувања 

Осигурителот има право (дискреционо право) да ја преземе и 

извршува во име на осигуреникот одбраната или спогодбата за било 

кое отштетно побарување и да поднесе тужба на сопствен трошок и 

за сопствена корист за какво било побарување за обештетување или 

надомест на штета против кои било лица, а за штоосигуреникот треба 

да ги обезбеди сите неопходни информации и помош. 

Осигуреникот мора да му даде полномошно на адвокатот 

(бранителот, правната помош) назначен од осигурителот, да му ги 

обезбеди на адвокатот сите неопходни информации и да му довери 

на адвокатот да ја води постапката. 
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7.4 Суброгација Во случај   на   исплата   врз   основа   на   ова   осигурување,   врз 

осигурителот преминуваат сите права на осигуреникот против лице 

или организација одговорно за штетата, а осигуреникот ќе ги изврши 

и испорача сите соодветни инструменти и документи и ќе направи сè 

друго што е потребно за да се обезбедат таквите права. Секој износ 

што ќе се поврати на таков начин ќе се примени и ако е применлив 

во согласност со одредбите на релевантниот соодветен закон. 

7.5 Друго осигурување Веднаш кога тоа е практично можно, но во рок од 14 дена од 

склучување на каков било договор за осигурување, осигуреникот ќе 

го извести осигурителот за истиот, и ќе му ги достави на 

осигурителот сите детали за секое такво друго осигурување со кое се 

обезбедува обесштетување, целосно или делумно, за која било од 

одговорностите осигурени со ова осигурување. 

7.6 Ослободување на 

осигуреникот од 

одговорност 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7 Последици од неплатена 

премија 

 
Осигурувачот може да му исплати на осигуреникот обесштетување со 

одреден лимит откако ќе се одбие сума или сумите што веќе биле 

исплатени како надомест или помал износ за ликвидација на таа 

штета или штети и со така направената исплата, осигурувачот се 

откажува од водењето и од контролата на отштетното побарување и 

нема да има никаква понатамошна одговорност за таа штета или 

штети, освен да ги плати трошоците за судскиот спор што можат да 

се повратат или што се направени во врска со работите пред датумот 

на извршеното плаќање, и осигурувачот нема одговорност за штети 

што наводно ги претрпел осигуреникот како последица на некоја 

активност или пропуст на осигурувачот во врска со тоа барање за 

надомест на штета или судска постапка. 

7.7.1 Осигуреникот може да го откаже ова осигурување, ако не се 

договорат поинаку страните како што е наведено во точка 15 од 

прилогот кон ова осигурување, со доставување на писмено 

известување до осигурителот. Ако се достави такво известување, 

откажувањето стапува во сила на денот на прием на известувањето 

од осигурителот. 

7.7.2 Осигурителот може да го откаже ова осигурување во која било 

од околностите утврдени со законот во државата, како што е 

утврдено во точка 9 од прилогот. Таквото откажување стапува во 

сила 30 дена од приемот на известувањето од осигуреникот. 

7.7.3 По откажувањето од страна на осигуреникот или осигурителот, 

осигуреникот ќе добие пропорционална рефундација на премијата за 

неистечениот период на покриеност, предмет на почитување на 

ставот 13.4 од страна на осигуреникот. 

7.7.4 Кога премијата е предмет на прилагодување, откажувањето 

нема да влијае на обврската на осигуреникот да достави до 

осигурителот такви информации како што се неопходни да се дозволи 

подесувањето на премијата да се пресмета и да се плати износот на 

подесувањето применлив до датумот на откажувањето. 
 

7.8 Применливо право Во случај да дојде до каков било спор во врска со ова осигурување, 

спорот ќе се реши во согласност со законот на земјата како што е 

утврдено во точка 9 од овој прилог. Во однос на секој таков спор, 
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страните се согласни дека ја признаваат ексклузивната јуриздикција 

на секој надлежен суд во таа земја. 

 
7.9 Законски прописи Осигуреникот мора да преземе разумни мерки да ги почитува сите 

статутарни обврски и регулативи наметнати од сите статутарни или 

владини надлежни тела. 

 
7.10 Арбитража Ако меѓусебно се договорат страните на ова осигурување, каков било 

спор и сите спорови или разлики кои може да произлезат според, од, 

во однос на или во врска со ова осигурување, или со неговото 

постоење, валидност или раскинување, или за утврдувањето на кои 

било износи што треба да се исплатат врз основа на оваа полиса ќе 

се упатат за решавање со обврзувачка арбитража на местото 

утврдено во точка 10 од прилогот во согласност со одредбите од 

применливиот закон за помирување и арбитража, вклучувајќи ги 

евентуалните измени на истиот, и спорот ќе се реши во согласност со 

законот на земјата како што е утврдено во точка 9 од прилогот. 

7.11 Измени Ова осигурување може да се измени само со писмена клаузула за 

измени која што ќе стане дел од оваа осигурување. Ова се применува 

и на сите договори кои се склучени во врска со одредбите од ова 

осигурување. Клаузулата за измени мора да ја потпише еден од 

овластените претставници на осигурителот. 

 
7.12 Валута Сите премии, лимити, одбиени износи, задржани износи, загуби, и 

други износи од оваа полиса се сметаат за искажани и се плаќаат во 

валутата утврдена во точка 11 од прилогот. Во случај на носење 

пресуда, утврдување спогодба или искажување на друг елемент на 

загуба во валута различна од утврдената, тогаш исплатата врз основа 

на ова осигурување ќе се изврши во валутата утврдена во точка 11 од 

прилогот според средната стапка на девизниот курс објавена од 

страна на Народната банка на земјата утврдена во точка 9 од 

прилогот на датумот на носење на конечната пресуда, на договарање 

на износот на спогодбата или на доспевање на друг елемент на 

загуба, соодветно. 

 
7.13 Обновување Ако периодот на покриеност утврден во точка 5 од прилогот е една 

(1) година, тогаш периодот на полисата може да се продолжи за уште 

еден период од една (1) година со издавање на клаузула за измени за 

обновување на ова осигурување на крајот на секој таков период и на 

секоја годишнина од истиот, со претходно доставување за 

евентуалните информации за осигурување побарани од осигурителот 

и по исплатата на применливата премија. Сепак, осигурителот нема 

никаква обврска да понуди или да прифати такво обновување или 

какво било продолжување на ова осигурување. 

 
7.14 Полиса Полиса значи прилогот издаден со ова осигурување или сите 

последователни или изменети верзии на тој прилог издадени од 

страна на осигурителот. 

 
7.15 Услови за осигурување       Услови за осигурување се овие услови  за општо осигурување од 
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одговорност кон трети страни вклучувајќи ја полисата, како што е 

дефинирано во ставот 7.14 и евентуалните клаузули за измени 

посочени во истите. 

 
 

8. Проширување Сите продолжувања наведени во ставовите од 8.1 до 8.9 од ова 

осигурување се предмет на посебно прифаќање само од 

осигурителот. Продолжувањата кои се прифатени од осигурителот се 

наведени во точка 12 од прилогот кон ова осигурување. 
 

8.1 Одговорност за животната 

средина 

8.1.1 Без оглед на ставот 1 и исклучокот утврден во ставот 6.25 од 

ова осигурување, осигурителот ќе го обесштети осигуреникот за 

какви било неочекувани и непланирани загуби или штети коишто 

осигуреникот ќе биде законски обврзан да ги исплати како надомест 

на штета на трети страни или трошоци кои произлегуваат од 

ненадеен и случаен инцидент, кој што отстапува од нормалното, 

непречено работење на бизнисот на осигуреникот поради: 

8.1.1.1 Телесна повреда или оштетување на имот предизвикани од 

услови на загаденост за кои осигуреникот ќе стане законски обврзан 

да ги плати без оглед дали се на самото место или надвор од 

објектите, просторот или локацијата кои се или во некој период биле 

во сопственост, во кои биле сместени, или изнајмени или позајмени 

на кој било од осигурениците; 

8.1.1.2 Трошоци за чистење на локација кои осигуреникот е 

законски обврзан да ги плати и кои се предизвикани од услови на 

загаденост на или под имотот на осигуреникот во согласност со 

ставот 8.1.1.1; 

8.1.1.3 Трошоци за чистење надвор од локација кои осигуреникот 

ќе биде законски обврзан да ги плати и кои се предизвикани од 

миграција на услови на загаденост на локацијата во согласност со 

ставот 8.1.1.1 или кои се предизвикани од услови на загаденост 

поради работата или услугите на осигуреникот. 

8.1.1.4 Штета на биодиверзитетот предизвикана од услови на 

загаденост кои произлегуваат од осигурениот ризик, без оглед дали 

условите на загаденост се во рамките на или надвор од имотот 

(објектите) на осигуреникот и осигуреникот стане законски обврзан 

да ги плати трошоците за ремедијација врз основа на регулативите на 

Директивата за одговорност за животната средина (Директива 

2004/35/ЕЗ) според актуелната применлива верзија или нејзината 

национална имплементација од која било земја членка на Европската 

Унија. 

8.1.1.5 Во однос на штетите или трошоците според ставовите од 

8.1.1.1 до 8.1.1.4 кои произлегуваат од услови на загаденост 

предизвикани од производите на осигуреникот или од работата на 

осигуреникот предадена на трета страна, покриеноста се одобрува 

дури и без предусловот за ненадеен и случаен инцидент, што 

отстапува од нормалното, непречено работење на бизнисот на 

осигуреникот. Ова важи само до оној степен до кој условите на 
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загаденост не се предизвикани од ефектот на наменската употреба на 

производите или работата или кои исто така би настанале како 

резултат на ефектот на наменската употреба. 

8.1.1.6 За осигурен настан се смета првото потврдено откривање на 

телесна повреда или оштетување на имот или Штета на 

биодиверзитетот од страна на експерт, што произлегува од инцидент 

според ставовите 8.1.1 или 8.1.1.5, кој почнува по ретроактивниот 

датум на ова осигурување како што е утврдено во точка 5.2 од 

прилогот. 

8.1.2 Штетата на биодиверзитетот се дефинира според Директивата 

за одговорност за животната средина (Директива 2004/35/ЕЗ) според 

актуелната применлива верзија или нејзината национална 

имплементација од која било земја членка на Европската Унија: 

а) Штета на заштитени видови или природни живеалишта, 

б) Штета на вода и, 

в) Штета на земјиште. 

Штета на заштитени видови или природни живеалишта не се смета за 

оштетување на имот во согласност со став 1.4 од ова осигурување. 

8.1.3 Трошоци за чистење значи разумните и неопходните расходи за 

истрага, отстранување, ремедијација, вклучувајќи, без ограничувања, 

поврзан мониторинг, или отстранување почва, површинска вода, 

подземна вода или друга контаминација: 

а) До степенот наложен од законите за животната средина; или 

б) Кои се реално претрпени од кое било владино или статутарно 

тело или агенција, или од кои било трети страни. 

8.1.4 Трошоците за чистење во однос на штета на трета страна ги 

вклучуваат и трошоците за реставрација. Трошоци за реставрација 

значи разумните и неопходните трошоци направени од страна на 

осигуреникот за поправка, замена или реставрација на недвижен или 

личен имот во значително иста состојба како и пред истиот да се 

оштети. Таквите трошоци за реставрација нема да ја надминат нето 

сегашната вредност на таквиот имот пред да се направат трошоците 

за чистење. 

8.1.5 Трошоци за ремедијација значи разумните и неопходните 

трошоци за истрага, отстранување и реставрација на штета во 

согласност со примарната, за компензација, и комплементарната 

ремедијација според одредбите утврдени во Директивата за 

одговорност за животната средина (Директива 2004/35/ЕЗ) според 

актуелната применлива верзија или нејзината национална 

имплементација од која било земја членка на Европската Унија 

а) До степенот наложен од јавните закони за животната средина; 

или 

б) Кои се реално претрпени од кое било владино или статутарно 

тело или агенција. 

И покрај ставот 6.2, ова осигурување се применува на штета на 

заштитени видови, природни живеалишта, вода и земјиште, до 
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степенот до кој тие се во сопственост, посед (на пример, закуп, наем, 

ангажирање) или само под контрола на осигуреникот, неговите 

издржувани лица, акционер или поврзани компании и осигуреникот 

или лицата кои делуваат во негово име не ја предизвикале штетата 

намерно или со крајна небрежност. 

8.1.6 Осигурителот ќе го обесштети осигуреникот за расходите за 

ублажување на последиците. Расходи за ублажување на последиците 

значи: 

8.1.6.1 Расходи направени за мерките кои осигурителот конкретно 

го упатил осигуреникот да ги изврши со цел да ги одбегне или 

ублажи ефектите на загадувањето или штетата на биодиверзитетот 

кои што може да доведат до трошоци за тужба или ремедијација; 

8.1.6.2 Оние трошоци кои резултираат од разумни мерки преземени 

на исклучива иницијатива на осигуреникот со добра волја, или за да 

ги одбегне или ублажи ефектите на загадувањето или штетата на 

биодиверзитетот кои што може да доведат до побарување или со цел 

да ги одбегне или намали евентуалните последици на условите на 

загаденост или штетата на биодиверзитетот до степенот до кој 

таквите мерки се итни. Итност значи дека настаните кои 

претставуваат непосредна опасност од услови на загаденост или 

штета на биодиверзитетот за кои осигуреникот нема никаков избор 

освен да преземе итни дејства, без можност да добие претходна 

писмена согласност од осигурителот. 

8.1.6.3 Трошоците за ублажување на последиците не вклучуваат 

никакви капитални трошоци за подобрување или унапредување или 

трошоци за одржување, поправка, надградба, заштита или 

рехабилитација на погони или објекти или други инсталации на 

осигуреникот, кои ги надминуваат неопходните трошоци за 

ублажување на загубата –последиците. Ова се применува и ако 

погоните или објектите или другите инсталации се во посед (на 

пример, закуп, наем, ангажирање) или само под контрола на 

осигуреникот, неговите издржувани лица, акционери или поврзани 

компании според став 6.2 од ова осигурување. 

8.1.7 Обврски 

Осигуреникот е обврзан да ги исполни следните обврски. Доколку 

осигуреникот не ги исполни овие обврски, осигурителот ќе биде 

ослободен од обврската да го обесштети или брани осигуреникот, 

8.1.7.1 Да ги почитува применливите закони, уредби, официјални 

регулативи и упатства, релевантните норми (на пример, ISO и CEN, 

или националните норми), кои се релевантни за осигуреникот; 

8.1.7.2 Да преземе мерки на претпазливост во однос на 

безбедноста, со што ќе ја намали веројатноста за штета предизвикана 

на трети страни или биодиверзитетот; 

8.1.7.3 Да изврши или организира одржување од страна на 

сертифициран експерт на погони или објекти опасни по животната 

средина и друга опрема опасна по животната средина. Неопходната 
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работа за поправка и одржување мора да се извршува без 

одложување. 

Најмалку секои пет години – освен ако не е утврден пократок 

интервал според законот или од страна на надлежните тела – мора да 

се изврши инспекција на таквите погони и објекти и опрема од страна 

на сертифицирани експерти. Без оглед на почетокот на 

осигурителната покриеност, овој интервал започнува со пуштањето 

во употреба на погонот или објектот или од последната инспекција. 

8.1.8 Исклучоци од оваа осигурителна покриеност 

Дополнително на сите други применливи исклучоци од покриеноста 

со ова осигурување, истото не се обезбедува до степен до кој 

условите на загаденост или штетата или трошоците резултираат од: 

8.1.8.1 Дозволено навлегување во природните ресурси (на пример 

врз основа на законски одредби за заштита на водите и природата, 

лов и риболов) во рамките на делокругот на соодветната дозвола, 

8.1.8.2 Почитување на мандатите или налозите на надлежните тела, 

до степен до кој не се однесува на мандати или налози консеквентно 

на непосредна закана од или веќе настаната штета на животната 

средина, 

8.1.8.3 Емисија или активности или каков било начин на користење 

на производ во тек на активност, која што според тековното научно и 

техничко знаење во периодот кога била испуштена емисијата или се 

извршила активноста, не се сметало дека е веројатно дека ќе 

предизвика штета на животната средина 

8.1.8.4 Штета предизвикана од дизајнот, градбата, работењето, 

одржувањето, поправката или напуштањето на 

а) Погони или објекти за привремено складирање на опасен отпад и 

за конечно отстранување (на депонија) на отпад од секаков вид, 

б) Подземни цевководи и резервоари без контрола на истекување; 

погони или средства за третирање на отпадни води, канализација и 

отпад, 

 

8.1.8.5 Менување на подземен водоносник или на неговите 

проточни карактеристики, 

8.1.8.6 Пренос на болести на заштитени видови. 

8.1.9 Серија штети и штетни настани 

Спротивно на ставот 1.3, неколку настани се сметаат за еден 

осигурен настан ако се предизвикани од иста причина. Загубите 

предизвикани од причини од ист вид и во исто време од аспект на 

контекстот се сметаат како единствен осигурен настан ако постои 

правна, економска или техничка врска помеѓу овие причини. 

Тие ќе се соберат заедно, без оглед на временскиот период по 

почетокот на периодот на покриеност на ова осигурување. Сите такви 

настани ќе се смета дека се откриени на денот на првото од таквите 
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откритија од експерт. 

8.1.10 Подлимит 

Вкупната обврска на осигурителот за сите износи што може да се 

исплатат врз основа на ова проширување нема да го надминат 

подлимитот утврден во точка 7.1 од прилогот кон ова осигурување, 

вклучувајќи ги правните трошоци за сите побарувања за време на 

периодот на покриеност на ова осигурување. 

8.1.11 Територија на покриеност 

Се применува територијата на покриеност утврдена во точка 4.1 од 

прилогот кон ова осигурување. 

8.1.12 Франшиза 

Осигуреникот ќе го задржи одбиениот износ утврден во точка 8.1 од 

прилогот кон ова осигурување. 

 
8.2 Вкрстена одговорност 8.2.1 Секоја од страните што се правни лица кои го сочинуваат 

значењето на осигуреник се смета за одделен правен субјект и зборот 

„Осигуреник“ се применува на секоја страна како да е издадена 

посебна полиса на секоја од наведените страни, но ништо што е 

наведено во оваа клаузула не предизвикува да се зголеми 

одговорноста на осигуреникот според ова осигурување. 

8.2.2 Проширувањето на ова осигурување според ставот 8.2.1 не се 

применува на: 

а) Какви било последични економски загуби; 

б) Оштетување на имот поради загадување или какви било трошоци 

кои произлегуваат од загадување или во врска со загадување; 

в) Загуба или штета на имот во сопственост, изнајмен, позајмен на 

кој било од осигурениците како што е дефинирано во ставот 1.1 од 

ова осигурување; 

г) Какви било чисто економски загуби; 

д) Загуби покриени под проширувањето 8.4 од ова осигурување. 

 
8.2.3 Територија на покриеност 

Територијата на покриеност се применува како што е наведено во 

точка 4.2 од прилогот кон ова осигурување. 

8.2.4 Франшиза 

Осигуреникот ќе го задржи одбиениот износ утврден во точка 8.2 од 

прилогот кон ова осигурување. 
 

8.3 Имот под надзор, посед и 

контрола (Имот во 

изградба) 

Без оглед на исклучоците наведени во ставовите 6.10 и 6.11 од ова 

осигурување, осигурителот ќе го обесштети осигуреникот за штета на 

подвижен имот на трети страни кои се под надзор, посед и контрола 

на осигуреникот. 

8.3.1 Ова осигурителна покриеност се применува само каде што, врз 

основа на писмен договор или спогодба, таквиот имот е или бил во 

изградба од страна на осигуреникот; или треба да се врши изградба 
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од страна на осигуреникот и осигуреникот има договор да го држи 

таквиот имот под контрола во своите објекти. 

8.3.2 Осигурителот не е обврзан да изврши каква било исплата врз 

основа на ова проширување: 

а) Кога каков било договор или спогодба наложува таквото 

осигурување на имот да биде преземено од осигуреникот во однос 

на штета на таквиот имот; 

б) За одговорност која ја презема осигуреникот исклучиво поради 

договор или спогодба освен ако таквата одговорност би била 

вклучена во отсуство на таков договор или спогодба; 

в) Кога обесштетување се обезбедува во однос на такво оштетување 

на имот од кое било друго осигурување во полза на осигуреникот; 

г) Кога какво било оштетување на имот е резултат на кражба или 

обид за кражба; 

д) За трошокот за поправање на дефектна работа; 

a) За моторни возила, авиони, пловни објекти и системи за 

обработка на електронски податоци; 

ѓ) За штета која произлегува од или во врска со употребата, 

транспортот, обработката или која било друга активност поврзана со 

подвижен имот. 

 

8.3.3 Подлимит 

Вкупната обврска на осигурителот за сите износи што може да се 

исплатат врз основа на ова проширување нема да го надминат 

подлимитот утврден во точка 7.2 од прилогот кон ова осигурување, 

вклучувајќи ги правните трошоци за сите побарувања за време на 

периодот на покриеност на ова осигурување. 

8.3.4 Франшиза 

Осигуреникот ќе го задржи одбиениот износ утврден во точка 8.3 од 

прилогот кон ова осигурување. 
 

8.4 Проширена покриеност за 

одговорност за производи 

за односи бизнис–со– 

бизнис 

Без оглед дали се однесува на оштетување на имот или чисто 

економска загуба во рамките на дефинициите на ова осигурување, 

дури и ако е спротивно на ставот 1.2.2 и ставот 6.30 од ова 

осигурување, покриеноста се проширува за: 

8.4.1 Загуби на трети страни кои се резултат на недостатоци на 

производите кои се изработени од нив преку комбинирање, 

спојување или мешање на материјал со дефектни производи 

добавени од осигуреникот во процес кој, од материјални или 

економски причини, не може да се врати. Неадекватни упатства за 

употребата или примената на производите добавени од осигуреникот 

или достава на производи кои не ги задоволуваат нарачаните 

спецификации се сметаат за недостатоци во производството или 

набавката на осигуреникот. 

Покриеност се обезбедува исклучиво за: 

8.4.1.1 Оштетување или уништување на други производи на третата 
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страна; 

8.4.1.2 Други трошоци направени за изработката на производот на 

третата страна, но со исклучок на трошоците на дефектни производ 

на осигуреникот; 

8.4.1.3 Дополнителни трошоци кои се резултат на законски 

наложена и економски разумна преработка на производ на третата 

страна или друго исправање на штета. Но осигурителот нема да 

обезбеди обесштетување за таквите трошоци во оној сооднос во кој 

продажната цена на производот на осигуреникот е со продажната 

цена на производот на третата страна (во случај производот на 

третата страна да е преработен или штетата исправена на друг 

начин); 

8.4.1.4 Секоја друга финансиска неповолност на третата страна ако 

производот на третата страна не може да се продаде или може да се 

продаде само по намалена цена. Но осигурителот нема да обезбеди 

обесштетување за таквата финансиска неповолност во оној сооднос 

во кој продажната цена на производот на осигуреникот е со 

продажната цена која што би можела да се постигне за производот на 

третата страна доколку производот на осигуреникот бил изработен и 

доставен без никакви дефекти; 

8.4.1.5 Трошоците направени од третата страна за чистење и 

повторна инсталација на машинерија и опрема. 

8.4.2 Загуби на трети страни кои се резултат на дефектни производи 

добавени од осигуреникот и кои се дополнително обработени или 

третирани од трета страна без нивно комбинирање, спојување и 

мешање со други производи на третата страна. Неадекватни упатства 

за употребата или примената на производите изработени или 

добавени од страна на осигуреникот и достава на производи кои не 

ги задоволуваат нарачаните спецификации се сметаат за недостатоци 

во производството или набавката на осигуреникот. 

Покриеност се обезбедува исклучиво за: 

8.4.2.1 Трошоци за обработка или третирање на дефективниот 

производ, со исклучок на цената за дефектниот производ 

(дефектните производи) на осигуреникот, ако производот на третата 

страна кој што е резултат од истата (крајниот производ) не може да 

се продаде; 

8.4.2.2 Трошоци кои се резултат на законски наложена и економски 

разумна преработка на производ на третата страна (крајниот 

производ) или друго исправање на штета. Осигурителот нема да ги 

плати таквите трошоци во оној сооднос во кој продажната цена на 

производот на осигуреникот е со продажната цена на дополнително 

обработениот или третираниот производ (во случај производот на 

третата страна да е преработен или штетата исправена на друг 

начин); 

8.4.2.3 Секоја друга финансиска неповолност на третата страна ако 

нејзиниот производ (крајниот производ) не може да се продаде или 
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може да се продаде само по намалена цена. Но осигурителот нема да 

обезбеди обесштетување за таквата финансиска неповолност во оној 

сооднос во кој продажната цена на производот на осигуреникот 

влијае на продажната цена која што би можела да се постигне за 

производот на третата страна (крајниот производ) доколку 

производот на осигуреникот бил изработен и доставен без никакви 

дефекти; 

8.4.2.4 Трошоци направени од третата страна (директен корисник) 

за чистење и повторно поставување на машинеријата и опремата; 

8.4.3 Трошоци направени од трети страни за отстранување, 

расклопување и откривање на дефектните производи на 

осигуреникот (но не и нивните составни делови) и за инсталација, 

приклучување или поставување на недефектни производи за замена, 

освен трошоците за набавка и транспорт на таквите производи за 

замена. Неадекватни упатства за употребата или примената на 

производите изработени или добавени од страна на осигуреникот и 

достава на производи кои не ги задоволуваат нарачаните 

спецификации се сметаат за недостатоци во производството или 

набавката на осигуреникот. 

Ако дефектот на производот може да се коригира на повеќе начини, 

осигурувањето го покрива само трошокот на најекономичното 

решение. 

8.4.3.1 Никаква осигурителна покриеност не се обезбедува ако 

дефектните производи на осигуреникот се инсталирани, приклучени 

или поставени од страна на осигуреникот или лица кои делуваат во 

негово име или кои се инсталирани, приклучени или поставени по 

налог и за сметка на осигуреникот. 

Трошоците за испорака на нови или за замена со недефектни 

производи изработени или добавени од осигуреникот или од трета 

страна се исклучени од покриеноста. 

8.4.4 Загуби на трети страни кои се резултат на недостатоци во 

нивните производи кои се дефектно произведени или обработени со 

употреба на машинерија добавена (или сервисирана или поправена) 

од страна на осигуреникот. 

Неадекватни упатства за употребата или примената на машинерија 

изработена, добавена (или сервисирана или поправена) од страна на 

осигуреникот и достава на машинерија што ги задоволува нарачаните 

спецификации се сметаат за недостатоци во производството или 

набавката на осигуреникот. 

Покриеност се обезбедува исклучиво за: 

8.4.4.1 Загуби поради оштетување или уништување на производите 

изработени, работени или обработени со употреба на машинерија на 

осигуреникот или друга машинерија сервисирана или поправена од 

осигуреникот, под услов таквите загуби да не се покриени со ставот 

1.4 од ова осигурување; 

8.4.4.2 Трошокот на производите на третата страна кои се залудно 
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проширени при нивната обработка со машинерија на осигуреникот 

или друга машинерија сервисирана или поправена од осигуреникот; 

8.4.4.3 Други трошоци направени залудно за изработка или 

обработка на производите на третата страна; 

8.4.4.4 Дополнителни трошоци кои се резултат на законски 

наложена и економски разумна преработка на производите 

изработени, работени или обработени со употреба на машинерија на 

осигуреникот или друга машинерија сервисирана или поправена од 

осигуреникот, или друга исправка на штета; 

8.4.4.5 Секоја дополнителна финансиска неповолност која 

настанала затоа што производите изработени, работени или 

обработени со употреба на машинерија на осигуреникот или друга 

машинерија сервисирана или поправена од осигуреникот не може да 

се продадат или може да се продадат само по намалена цена; 

8.4.4.6 Трошоци направени од третата страна (директен корисник) 

за чистење и повторно поставување на машинеријата и опремата. 

8.4.5 Специјални одредби 

Спротивно на ставот 1.2 од ова осигурување, осигурениот настан е 

испорака на дефектен производ (или машинерија) на осигуреникот 

или примопредавање на дефектно извршени услуги или поправка на 

машинерија (во понатамошниот текст скратено наречена „испорака“). 

Осигурителната покриеност се применува ако испораката се изврши 

во текот за време на периодот на покриеност на ова осигурување и 

побарувањето се пријави на осигурителот не подоцна од две години 

по раскинувањето на договорот за осигурување. 

8.4.6 Серија штети и штетни настани 

И покрај ставот 1.3 , неколку набавки се сметаат за еден осигурен 

настан ако тие предизвикуваат штети од истата причина. Штетите 

предизвикани од неколку набавки од причини од ист вид и во исто 

време од аспект на контекстот се сметаат како единствен осигурен 

настан ако постои правна, економска или техничка врска помеѓу овие 

причини. 

Тие ќе се соберат заедно, без оглед на временскиот период по 

почетокот на периодот на осигурувањето. Сите такви набавки ќе се 

смета дека се доставени на денот на првата набавка (испорака). 

 
8.4.7 Подлимит 

Вкупната обврска на осигурителот за сите износи што може да се 

исплатат врз основа на ова проширено покритие кои не треба да го 

надминат подлимитот утврден во полисата на осигурување, 

вклучувајќи ги судските трошоци за сите побарувања за време на 
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периодот на покритието ова осигурително покритие  

8.4.8 Територијално важење на покритието 

Територијалното важење на покритието се применува како што е 

наведено во полисата за осигурување. 

8.4.9 Франшиза 

Осигуреникот ќе го задржи одбиениот износ утврден во полисата на 

осигурување. 
 

8.5 Аквизиција/стекнување на 

нова организација 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.6 Чисто економски штети 

поради непредвидени 

пречки 

Секоја нова организација, освен организација што е регистрирана или 

има седиште во Соединетите Американски Држави, Канада, 

Австралија и Нов Зеланд, што ја стекнал осигуреникот за време на 

осигурителното покритие преку консолидација, спојување, купување 

на средствата, преземање контрола и активно управување или 

создавање, под услов за ова купување осигурувачот да биде писмено 

известен во рок од 30 дена; и осигурувачот писмено го известува 

осигуреникот дека оваа нова организација ќе биде покриена со ова 

осигурување и дека осигуреникот треба да плати дополнителна 

премија што може да ја побара осигурувачот за таа нова 

организација. 

И покрај исклучокот утврден во ставот 6.30, ова осигурително 

покритие се проширува на одговорноста на осигуреникот за штети на 

трети страни со кои осигуреникот нема никаков договорен однос 

поради чисто економски загуби поради непредвидени пречки како 

резултат на оперативни активности – посебно за уривање, градење, 

склопување, утовар, складирање, одржување, совети и слично. 

Кршењето на преддоговорните обврски за заштита и должно 

внимание се смета исто како и кршење на договорните обврски. 

8.6.1 Серија штети и штетни настани 

Се применува ставот 1.3 . 

8.6.2 Подлимит 

Вкупната обврска на осигурителот за сите износи што може да се 

исплатат врз основа на ова проширено покритие кои не треба да го 

надминат подлимитот утврден во полисата на осигурување, 

вклучувајќи ги судските трошоци за сите побарувања за време на 

периодот на покритието ова осигурително покритие. 

8.6.3 Територијално важење на покритието 

Територијалното важење на покритието се применува како што е 

наведено во полисата за осигурување. 

8.6.4 Франшиза 

Осигуреникот ќе го задржи одбиениот износ утврден во полиста 

осигурување. 
 

8.7 Чисто економски штети И покрај исклучокот утврден во ставот 6.30, осигурителот ќе го 

обесштети осигуреникот за сите износи кои осигуреникот законски е 

обврзан да ги исплати како отштета поради чисто економски загуби 
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врз основа на граѓанските законски одредби кои уредуваат 

одговорност на трети страни. 

8.7.1 Осигурен настан 

Спротивно на ставот 1.2, осигурен настан се дефинира како извршено 

дејство или пропуст што предизвикува чисто економски штети. 

8.7.2 Сепак, ова покритие не се однесува на какви било загуби, 

штети или трошоци кои се направени или произлегуваат од услови на 

загадување, како што е дефинирано во исклучокот 6.25.3 ниту на 

какви било загуби, штети или трошоци поврзани со одговорноста за 

производите. 

8.7.3 Осигурувањето не се однесува на побарувања како резултат од: 

а) производи што ги произведува или ги доставува осигуреникот, или 

на работа што ја врши осигуреникот (или трети лица по инструкции 

или за сметка на осигуреникот); 

б) штети од постојани емисии (на пр. бучава, мирис, вибрации); 

в) повреда на заштитени права од индустриска сопственост и 

авторски права; како и на законите за монопол и конкуренција; 

г) активности за планирање, советување, надзор при градба или 

монтажа, истрага или процена; 

д) непочитување на временските ограничувања, крајните рокови, 

процените и понудите; 

ѓ) активности во врска со пари, кредити, осигурување, недвижен 

имот, лизинг или слични комерцијални трансакции, преку трансакции 

за плаќање од секаков вид, управување со готовина и преку 

неверство и проневера; 

е) активности во врска со обработка на податоци, рационализација и 

автоматизација; 

ж) губење на предмети, на пр. готовина, чекови, хартии од вредност 

и вредни предмети; 

з) непочитување на насоките во законите за јавни набавки; 

ѕ) лиценцирање; 

и) прекршување на правата за заштита на лични податоци; 

ј) давање информации, преведување, како туристичка агенција и 

туристички оператор; 

к) совети, препораки или упатства или инструкции до економски 

поврзани претпријатија; соодветните пропусти, како и неисправните 

или пропуштени контролни активности се сметаат за еквивалентни; 

л) рекламирање; 

љ) финансиска загуба што ја претрпеле осигурените лица поради 

прекршување на должноста при извршување на нивните деловни 

активности како органи на управување на осигуреникот или на 

слична позиција (директор за надзор, член на советодавна комисија, 
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извршен директор, генерален директор, директор и сл.) со 

осигуреникот, компанија во групација, економски поврзано 

претпријатие или некоја друга компанија како трето лице (т.н. штети 

од директори и раководни лица). 

 

8.7.4 Серија штети и штетни настани 

И покрај ставот 1.3 , неколку извршени дела или неколку пропусти се 

сметаат за еден осигурен настан ако тие предизвикуваат штети од 

истата причина. Штетите предизвикани од неколку извршени дела 

или неколку пропусти од причини од ист вид и во исто време од 

аспект на контекстот се сметаат како еден единствен осигурен настан 

ако постои правна, економска или техничка врска помеѓу овие 

причини. 

Тие ќе се соберат заедно, без оглед на временскиот период по 

почетокот на периодот на осигурувањето. Сите такви настани ќе се 

смета дека се случиле на денот на првото од таквите извршени дела 

или првиот од таквите пропусти. 

8.7.5 Подлимит 

Вкупната обврска на осигурителот за сите износи што може да се 

исплатат врз основа на ова проширено покритие кои не треба да го 

надминат подлимитот утврден во полисата на осигурување, 

вклучувајќи ги судските трошоци за сите побарувања за време на 

периодот на покритието ова осигурително покритие. 

8.7.6 Ограничен период на известување 

Покритието не се однесува на побарувања и штети за кои 

осигурителот е известен подоцна од една година по раскинувањето 

на осигурувањето. 

8.7.7 Територијално важење на покритието 

Територијалното важење на покритието се применува како што е 

наведено во полисата за осигурување. 

8.7.8 Франшиза 

Осигуреникот ќе го задржи одбиениот износ утврден во полистата за 

осигурување. 

 
8.8 Штета на подвижен имот    Спротивно на ставот 6.11, покритие се обезбедува за штета на 

подвижен имот која штета произлегува од или во врска со негова 

употребата, транспортот, обработката, или каква било друга 

активност, вклучувајќи ги сите последователни економски штети кои 

се последица на таквото оштетување на имот. 

Покритието не се однесува на каква било штета на подвижниот имот, 

што настанала врз основа на договор , за дополнителна обработка 

и/или доработка (на пример, дополнителна или финална обработка) 

од страна на осигуреникот. 
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8.8.1 Подлимит 

Вкупната обврска на осигурителот за сите износи што може да се 

исплатат врз основа на ова проширено покритие кои не треба да го 

надминат подлимитот утврден во полисата на осигурување, 

вклучувајќи ги судските трошоци за сите побарувања за време на 

периодот на покритието ова осигурително покритие. 

8.8.2 Територијално важење на покритието 

Територијалното важење на покритието се применува како што е 

наведено во полисата за осигурување. 

8.8.3 Франшиза 

Осигуреникот ќе го задржи одбиениот износ утврден во полистата за 

осигурување. 
 

8.9 Штета на недвижен имот 

во изградба 

Спротивно на ставот 6.11, покриени се штетите на оние делови на 

недвижен имот кои што се директните предмети на обработката, 

употребата или која било друга активност на осигуреникот, 

вклучувајќи ги сите последователни економски штети кои се 

последица на таа имотна штета. 

8.9.1 Подлимит 

Вкупната обврска на осигурителот за сите износи што може да се 

исплатат врз основа на ова проширено покритие кои не треба да го 

надминат подлимитот утврден во полисата на осигурување, 

вклучувајќи ги судските трошоци за сите побарувања за време на 

периодот на покритието ова осигурително покритие 8.9.2 

Територијално важење на покритието 

Територијално важење на покритието се применува како што е 

наведено во полисата за осигурување, освен САД, Канада и 

Австралија и Нов Зеланд. 

8.9.3 Франшиза 

Осигуреникот ќе го задржи одбиениот износ утврден во полистата за 

осигурување. 
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