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КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО 
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПРАТКИ ВО 
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Со извршена промена по одлука бр.0204-2284/2 од 

01.03.2013 година 

I. Осигурени ризици 

(1) Ова осигурување ги покрива „сите ризици“, загуба или 

оштетувања на осигурениот предмет освен штетите 

исклучени од осигурување според клаузулата II од овие 

Услови. 

(2) Ова осигурување покрива наградата за спасување и 

заедничка хаварија, пресметана или одредена во 

согласност со одредбите од договорот за превоз и/или 

меродавното право и пракса, што е направена за да би 

се избегнала штетата или е во врска со тоа, како 

последица на било која причина освен оние кои се 

исклучени од ова осигурување наведени во клаузулите 

II или на друго место во овие Услови. 

 

II. Штети исклучени од осигурување 

(1) Ова осигурување во никој случај не покрива: 

a) загубата, оштетувањето или трошоците кои се 

направени со намерна постапка на осигуреникот; 

b) вообичаено испарување, редовна загуба во тежина 

или вообичаено трошење на осигурениот предмет; 

c) загуба, оштетување или трошоци настанати поради 

недоволно или несоодветно пакување или 

неприпременост на осигурениот предмет (изразот 

„пакување“ во смисла на оваа клаузула вклучува во 

редење на стоката и контејнерот, или ако тоа 

редење се обави пред стапување во сила на ова 

осигурување или ако го обвави осигуреникот 

односно неговиот претставник); 

d) загубата, оштетување или трошок настанат поради 

внатрешни маани или природни својства на 

осигурениот предмет; 

e) загубата, оштетување или трошоци направени 

поради употреба на несоодветно возило или 

контејнер за сигурен превоз на осигурениот 

предмет, кога на осигуреникот или на неговиот 

претставник му било познато дека возилото и 

контејнерот во моментот на натоварување не е 

способно за сигурен превоз на осигурениот 

предмет; 

f) загубата, оштетување или трошок настанат 

непосредно при задоцнувањето настанато поради 

осигурениот ризик (освен трошоците надоместиви 

според клаузулата 2 од овие Услови); 

g) загубата, оштетувањето или трошоците настанати 

со употреба во воени цели на атомска или 

нуклеарна фисија и/или фузија или друго слично 

дејство односно радиоактивни сили или предмети. 

(2) Ова осигурување не ја покрива загубата, оштетувањето 

или трошоците настанати поради: 

a) војна, граѓанска војна, револуција, побуна, 

востание или некои други граѓански немири кои 

настанале поради тоа, или било кој непријателски 

акт од страна на воената сила или против неа; 

b) заробување, запленување, залог, ограничување или 

задржување (со исклучок на пиратство), како и 

последиците од тие акти или обиди тие да се 

извршат; 



 

 
 

2 

c) заостанати мини, торпеда, бомби или друго воено 

оружје. 

(3) Ова осигурување не ја покрива загубата, оштетувањето 

или трошоците: 

a) кои ги предизвикале штрајкувачите, работниците 

отпуштени од работа или лицата кои учествуваат 

во работнички немири, насилства или граѓански 

немири; 

b) кои се последица од штрајкови, отпуштање од 

работа, работнички немири, насилства или 

граѓански немири; 

c) кои ги предизвикале терористи или било кои лица 

кои дејствуваат со политички мотив. 

 

III. Траење на осигурувањето 

(1) Ова осигурување стапува во сила од моментот кога 

стоката го напушта складиштето или местото на 

складиштување во местото наведено во оваа полиса 

како појдовно и се наставува за време на вообичаениот 

тек на превозот и зарвшува: 

1) Со испорачување на стоката во складиштето на 

примачот или друго последно складиште или 

место на вскладиштување во местото на 

одредиштето наведено во оваа полиса, или со 

испорака во било кое друго складиште или место 

на вскладиштување, без оглед на тоа дали тоа се 

наоѓа во местото на одредиштето наведено во 

полисата или пред него кое осигуреникот го 

избрал за вскладиштување вон од вообичаениот 

пат на превозот, заради дејствување или 

распределба или со истекување на рокот од 7 дена, 

сметајќи од денот кога осигурената стока стигнала 

во одредиштето наведено во оваа полиса, туку 

според тоа што порано ќе настапи. 

2) Стоката останува осигурена и за време на стоење 

во попатното складиште, но не подолго од 30 дена 

од денот на предавањето во складиштето. 

3) Ако превозникот ја предаде стоката во јавно 

складиште поради тоа што постојат пречки за 

испораката, стоката останува осигурена за време на 

чување во јавното складиште, но не повеќе од 14 

дена од денот на предавање на стоката во тоа 

складиште. 

4) Ако превозникот ја предаде стоката во јавно 

складиште по налог на осигуреникот или лицето за 

кое осигуреникот одговара или по нивна вина, 

осигурувањето престанува со предавање на стоката 

во јавното складиште, освен ако поинаку не се 

договори. 

 

Правна поука 

 Доколку осигуреникот или корисникот на осигурување 

не се задоволни од првостепената одлука,  имаат право 

да поднесат приговор во рок од 8 (осум дена) до 

Комисијата која одлучува по приговори. 

 Договарачот, осигуреникот или корисникот на 

осигурувањето, можат да достават жалба во однос на 

осигурувачот до Агенцијата за супервизија на 

осигурување (АСО), како орган надлежен за 

супервизија на друштвата за осигурување. 

 Во случај на спор помеѓу договорувачот на 

осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, 

надлежен е стварно надлежниот суд според местото на 

склучување на договорот за осигурување. 

 

Претседател на Одбор на директори 

Иван Фабијанчиќ 

 

 

 

 


