КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО
ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ
(1)

(2)

(3)
ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА БАГАЖ,
ПАТНИ КОЛЕКЦИИ НА ПРИМЕРОЦИ НА СТОКА И ДРУГИ
ПРЕДМЕТИ ВО МОТОРНИ ВОЗИЛА СО КАСКО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗИЛА

(4)

(5)

Овие Услови влегуваат во сила со денот на донесување, а
се применуваат на договорите кои ќе се склучуваат по
01.04.2017 година.

(6)
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Предмет на осигурување и осигурени предмети
Член 1
Предмет на ова осигурување според овие Услови, во
зависност од содржината на договорот за осигурување,
може да бидат:
1. багаж во автобуси, патнички автомобили, камп
приколки, товарни и специјални возила;
2. патни колекции на примероци на стока во патнички
автомобили и комбиња;
3. алат и прибор кои служат за вршење
професионална дејност, а кои се превезуваат со
патнички автомобили и комбиња;
4. подвижна техника која се наоѓа во патнички
автомобили и комби возила (инструменти, апарати,
камери и сл.).
Предметите се осигурени кога се во возилото или се
прицврстени на возилото. Предметите од точка 1, 2 и 4
на претходниот став се осигурени и за време додека се
сместени во хотел, гостилница, преноќиште или стан
надвор од местото на живеење на сопственикот на
предметите. За осигуреници кои се занимаваат со
превоз на патници со автобус или патнички автомобил
опфатени се и штети кои настанале поради замена или
исчезнување на багаж при издавање или примање на
превоз.
Осигурувањето на багаж во автобуси, патнички
автомобили, камп приколки, товарни и специјални
возила се однесува на предмети за лични потреби кои
осигуреникот, возачот или патниците ги носат со себе
во возилото или на возилото, вклучувајќи ја облеката
на себе, а кои предмети им служат на овие лица за
време додека се на пат. За багаж во смисла на
претходната алинеја од овој став, покрај вообичаените
предмети за основни потреби, зависно од времето,
целта и времетраењето на патувањето, се сметаат уште
и опрема за викенд и кампување, аматерски
фотоапарат, аматерска видео-камера со прибор, сите
видови преносни аудио уреди, двоглед, ловечка пушка,
лично оружје и спортски реквизити.
За багаж не се сметаат:

материјал и предмети кои служат за вршење
професионална дејност;

пари, накит и документи од кој било вид.
Кај осигурување на патни колекции на примероци на
стока во полисата треба да се назначи каква колекција
се осигурува (на пр.: колекција на сувенири,
мануфактурна колекција, електротехничка и друга
стока, колекција на книги и др.). Кај осигурување на
алат и прибор кои служат за вршење професионална
дејност во полисата треба да се назначи каков алат и
прибор се осигуруваат, од кои делови-предмети се
состојат и за која професионална дејност служат.
Кај осигурување на подвижна техника во полисата
треба да се назначи која подвижна техника се
осигурува и кои се нејзините делови.
Кај осигурувањето од став (1) точка 1 од овој член не
се осигурени предметите што се превезуваат без
присуство на сопственикот, а кај осигурувањето од став

(1), точка 3 и 4 од овој член не се осигурени
предметите што се превезуваат без присуство на
сопственикот или лице кое е во работен однос кај
сопственикот.

(4) Одредбите на Условите за каско осигурување на
возила кои се однесуваат на исклучување на обврската
на осигурувачот, губење на правата од осигурување,
утврдување на висината на штетата и трошоците во
врска со осигурениот случај се применуваат и на
осигурување на багаж, патни колекции на примероци
на стока, алат и прибор кои служат за вршење
професионална дејност и подвижна техника.
(5) При осигурување на стварите наведени во член 1 не се
применува франшиза.

Осигурени ризици
Член 2
(1) Кроација Oсигурување е во обврска да исплати
надомест во случај на штета предизвикана со
уништување, оштетување или исчезнување на багажот,
патните колекции и други предмети во моторни возила,
ако до штетата дошло со остварување на ризик на
потполно каско осигурување за возила.
(2) При настанувањето на ризикот кражба, ако е посебно
договорен, Кроација Oсигурување е должна да ја
надомести штетата доколку дошло до кражба на
возилото или предметите се украдени од заклучено
возило односно од возило што се наоѓа во заклучена
гаража, или се украдени предмети што биле
прицврстени на возилото или од заклучени простории
во хотел, гостилница, преноќиште или стан надвор од
местото на живеење на сопственикот на предметите.
(3) Кај осигуреник кој се бави со превоз на патници со
автобус или патнички автомобил се опфатени и штети
кои ќе настанат поради замена или исчезнување на
багаж при издавање или примање на превоз.

Завршни одредби
Член 5
(1) Дополнителните Услови за осигурување на багаж,
патни колекции на примероци на стока и други
предмети во моторни возила и Условите за каско
осигурување на возила се составен дел на Договорот за
каско осигурување на возила.
(2) На односите кои произлегуваат од договорот за
осигурување на багаж, патни колекции на примероци
на стока и други предмети во моторни возила, а не се
уредени со овие Дополнителни Услови, се применуваат
Условите за каско осигурување на возила.
(3) Доколку договарачот, осигуреникот или корисникот на
осигурувањето не се задоволни од првостепената
одлука на Осигурувачот, имаат право да поднесат
приговор во рок од 8 дена до Комисијата на
осигурувачот која одлучува по приговори. Приговорот
може да му се упати на осигурувачот на адресата на
Кроација Oсигурување.
(4) Приговорот треба да содржи:

име и презиме и адреса на подносителот на
приговорот кој е физичко лице или на неговиот
законски застапник, односно фирма, седиште и
име и презиме на одговорното лице на
подносителот на приговорот кој е правно лице;

причини за приговорот и барања на подносителот
на приговорот;

докази со кои се потврдуваат наводите од
приговорот кога е можно тие да се приложат, а
може да содржи и исправи кои не биле
разгледувани во постапката во која е донесена
одлуката поради која се поднесува приговорот
како и предлози за изведување докази.

датум на поднесување на приговорот и потпис на
подносителот на приговорот односно лицето кое
го застапува;

полномошно за застапување, кога приговорот е
поднесен преку полномошник.
Друштвото е должно во писмена форма да одговори на
приговорот во законски предвидениот рок од 30 дена од
денот на приемот.
(5) Договарачот, осигуреникот или корисникот на
осигурувањето можат да достават жалба за
осигурувачот до Агенцијата за супервизија на
осигурувањето (АСО), како орган надлежен за
супервизија на друштвата за осигурување.

Времетраење на осигурувањето
Член 3
Багажот, патните колекции на примероци на стока и други
предмети во моторни возила се осигурени од почетокот на
тргнувањето на пат до враќањето од пат.
Сума на осигурување и пресметка на надоместот
Член 4
(1) Сумата на осигурување се одредува според вредноста
на предметите, што можат да се најдат во возилото.
(2) При пресметката на надоместот од осигурување на
багаж, патни колекции на примероци на стока, алат и
прибор кои служат за вршење професионална дејност
и подвижна техника:
1. како основица служи сумата на осигурување
запишана во полисата;
2. кај тотална штета се надоместува вредноста на
осигурените предмети, но најмногу до висина на
сумата на осигурување;
3. кај делумна штета се надоместува штетата во
целост, но најмногу до висина на сумата на
осигурување.
(3) Кај осигурување на багаж во автобуси пресметката на
надоместот ќе се изврши најмногу до договорената
сума на осигурување. Надоместокот ќе се изврши во
сразмер помеѓу бројот на регистрираните места и
бројот на патниците што биле во автобусот, доколку се
утврди дека во автобусот се наоѓале поголем број на
патници
отколку
што
изнесува
бројот
на
регистрираните места за кои е платена премија.
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(6)

Во случај на спор, договарачот, осигуреникот или
корисникот на осигурувањето ќе се обидат спорот да
го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат,
надлежен е стварно надлежниот суд во местото на
седиштето на осигурувачот.

Член 6
Овие Услови влегуваат во сила со денот на донесување, а
се применуваат на договорите кои ќе се склучуваат по
01.04.2017 година.

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно
осигурување Скопје
Претседател на Одбор на директори
Никола Мишетиќ
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