КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО
ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ

Општи одредби
Член 1
(1) Општите услови за осигурување на лица од последици
на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни
услови за осигурување на возачи, патници и работници
од последици на несреќен случај (незгода) за време на
управување и возење моторни и други возила (во
натамошен текст: Дополнителни услови), се составен
дел на договорот за осигурување на возачи, патници и
работници од последици на несреќен случај за време
на управување и возење на моторни и други возила,
што договарачот на осигурувањето ќе го склучи со
Друштво за осигурување (во натамошен текст:
осигурувач).
(2) Договарач на осигурување може да биде правно или
физичко лице, кое поседува моторно или друго возило
(во натамошен текст: моторно возило).
(3) Лицата што се осигуруваат според овие Дополнителни
услови осигурени се без оглед на нивната здравствена
состојба, општата работна способност, како и без
плаќање на зголемена премија во смисла на член 9,
став (3), точка 3 од Општите услови, освен лицата
потполно лишени од деловна способност, кои во секој
случај се исклучуваат од осигурувањето
Обврски на осигурувачот
Член 2
(1) Осигурувачот е во обврска кога несреќниот случај ќе
настане при возење или управување со моторни
возила, и тоа:
1. ако осигурувањето е договорено за возачот:
 при управување и возење моторно возило, при
товарање и растоварување на стока од
моторно
возило
или
приколка,
при
манипулации со моторно возило кои се во
непосредна врска со сообраќајот.
2. ако осигурувањето е договорено за патници:
 за време на возење со моторно возило, при
товарање и растоварување на стока од
моторно возило или приколка, како и при
манипулации кои се во непосредна врска со
сообраќајот.
3. ако осигурувањето е договорено за работници:
 при возење, натоварување и растоварување
стока на товарно возило или приколка и при
манипулација која е во непосредна врска со
моторно возило во сообраќајот.
4. ако осигурувањето е договорено за работници
само за време на возење и при работа на
приклучни машини, поврзани со моторно возило
кое им дава погонска сила.
(2) Осигурувачот не е во обврска, ако несреќниот случај
настане:
1. при автомобилски и мотоциклистички трки, мото
крос, рели и картинг, како и при тренинг за нив;
2. при управување и возење без знаење, односно
одобрение
на
сопственикот
на
возилото
(недозволена услуга, кражба на возило).

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗАЧИ,
ПАТНИЦИ И РАБОТНИЦИ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН
СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА) ЗА ВРЕМЕ НА УПРАВУВАЊЕ И ВОЗЕЊЕ
НА МОТОРНИ И ДРУГИ ВОЗИЛА

Со извршена промена по одлука бр. 0204-2284/2 од
01.03.2013 година.
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3.

поради причините наведени во членот 9 од
Општите услови за осигурување на лица од
несреќен случај.

престанува по истекот на 30 дена од денот кога на
договарачот му е врачено препорачано писмо од
осигурувачот со известување за стасаноста на
премијата, а таа во тој рок не е платена. Во секој случај
договорот за осигурување престанува ако стасаната
премија не е платена во рок од една година од
нејзината стасаност.

Осигурување со назначување имиња на осигурениците
Член 3
(1) Ако е договорено осигурување со назначување имиња
на осигурениците, тоа се однесува само за оние лица
кои се во полисата, односно во списокот приложен кон
полисата, поименично наведени.
(2) Во случај на било каква поименична промена во
списокот, обврската на осигурувачот за новопримени
лица започнува во 24,00 часот во оној ден што е
означен во писмената пријава поднесена до
осигурувачот како ден на почеток на осигурувањето, но
најрано во 24,00 часот во оној ден на кој осигурувачот
ќе ја прими пријавата. За одјавените лица
осигурувањето престанува во 24,00 часот оној ден што
е означен во одјавата како ден на престанок на
осигурувањето.
(3) Осигурувањето во смисла на овој член е поврзано за
употреба на означениот вид возило во полисата.

Обврска на осигурувачот кога осигурените лица се помлади
од 14 години
Член 6
(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на
осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во
обврска на име трошоци за погреб да ја исплати
договорената осигурена сума во случај на смрт, но,
најмногу износот кој како максимален е утврден со
Одлука на Одборот на директори на Друштвото за
осигурување.
Завршни одредби
Член 7
(1) Овие Дополнителни услови важат со Општите услови
за осигурување на лица од последици од несреќен
случај, а доколку нивната содржина е во спротивност
со содржината на Општите услови, важат овие
Дополнителни услови.

Осигурување без назначување имиња на осигурениците
Член 4
(1) Ако договореното осигурување без назначување на
имињата на осигурениците, осигурувачот е во обврска
само за несреќните случаи кои ќе настанат со
моторното возило назначено во полисата.
(2) Ако при настанување на несреќен случај, не земајќи го
при тоа предвид возачот на моторното возило,
фактичкиот број на лицата во моторното возило
опфатени со осигурување биде поголем од бројот на
лицата означени во полисата, осигурените суми се
намалуваат сразмерно со бројот на лицата што се
опфатени
со
осигурување
во
моментот
на
настанувањето на несреќниот случај според бројот на
лицата означени во полисата.
(3) Како возач на моторно возило, во смисла на овие
Дополнителни услови, се смета лицето што управувало
со возилото во моментот на настанувањето на
несреќниот случај.
(4) При купопродажба на возилото осигурувањето важи до
истекот на тековната осигурителна година.







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

Плаќање на премија
Член 5
(1) Договарачот на осигурувањето е должен договорените
премии да му ги плаќа на осигурувачот за сите
осигуреници без исклучок и за целото времетраење на
осигурувањето во рокот означен во полисата. Ако
премијата се уплаќа во пошта, се смета дека е платена
во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена во пошта. Ако
се плаќа со вирман, се смета дека е платена во 24,00
часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на
банката.
(2) Ако стасаната премија, односно премискиот износ не е
платен во договорениот рок, договорот за осигурување
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