КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА
НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ

Предмет на осигурување
Член 1
(1) Предмет на осигурување по овие Услови се следните
објекти во монтажа:
1) метални конструкции со машинска и електро
опрема или без неа;
2) машините, машинската и електро опремата,
инсталации и апарати како и постољата и темелите,
ако е нивната вредност содржана во вредноста на
објектот во монтажа;
3) монтажната опрема и помошните објекти, кои се
опфатени во пресметковната вредност на објектите
во монтажа и служат за монтажа (скелиња,
помошни згради, брани, дрвени или ѕидани
складишта, работилници, мензи) освен стварите
кои претставуваат основни и обртни средства на
изведувачот на работите односно осигуреникот;
4) градежниот дел кој се гради исклучиво за
потребите на објектите во монтажа, а неговата
вредност е во целост опфатена во пресметковната
сума на објектот во монтажа.
(2) Ако посебно се договори и ако се пресмета посебна
премија, со осигурувањето може да се опфатат и:
1) веќе постоечките објекти (видот на тие објекти е
наведен во точка 1) и 2) од став (1) на овој член) на
кои се обавуваат монтажи, поправки, ремонти,
санации и сл.;
2) помошен материјал и алат во употреба за
изведување на монтажа;
3) монтажна опрема и помошните објекти кои служат
за монтажа и кои воопшто не се или не се во
целост опфатени во пресметковната вредност на
објектот во монтажа;
4) стационирани (усидрени) пловни возила, чамци,
сплавови, понтони на вода, ствари на нив за време
на монтажата на вода или останато;
5) ствари на работниците;
6) деловно-техничка документација, вклучувајќи ја и
книгата за монтажа (осигурување на „таксирана
вредност“);
7) постоља и темели до колку не се содржани во
вредноста на објектот во монтажа (став (1), точка
2) од овој член).
(3) По овие Услови не се предмет на осигурување:
1) нестационирани (неусидрени) пловни возила
(чамци, сплавови, понтони, влекачи) и ствари на
нив, моторни возила и приколки на суво, самоодни
машини, воздушни летала;
2) ствари во превоз вон местото на монтажата;
3) пари и вредносни хартии;
4) основни и обртни средства на изведувачот на
работите кои не служат за самото изведување на
монтажата, потоа инвентар во канцелариите,
работничките мензи и работничките станови, алат
и потрошен материјал на работничките мензи и
станови како и други ствари кои не служат за
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непосредна монтажа или работа на осигурениот
објект во монтажа;
(4) Не можат да се осигураат објекти во монтажа на кои не
е вработен потребен број на квалификувана стручна
работна сила и со чија монтажа и работите не
раководат и не ги надгледуваат стручњаци со потребни
стручни квалификации.
(5) Осигурувањето не ги покрива штетите ако се
пријавуваат на крајот на монтажата како список на
недостатоци и штетите без можност да се утврди
нивната причина и времето на нивното настанување.

или поради паѓање или фрлање во огниште (печка
и сл.);
2) поради осмадување, опрлување или прегорување
од цигара, апарати за осветлување, искри и сл.;
3) поради вриење или загревање, варење, димење и
сл.
(4) Со осигурувањето од опасност од пожар не се
опфатени штетите на оџаците кои настанале во врска
со нивната функција.
(5) Осигурувањето од удар на гром во смисла на овие
Услови, ги покрива штетите кои на осигурените ствари
ги предизвикал гром со делување на сила или топлина,
како и штетите од удар на предмети соборени од
громот.

Осигурени опасности (ризици)
Член 2
(1) Осигурувачот е должен да исплати надомест во случај
на штета предизвикана со уништување, оштетување
или исчезнување на осигурените ствари поради
следниве основни опасности:
1) пожар и удар на гром, експлозија, луња, град,
манифестација и демонстрација, излевање на вода,
мраз, лед и снег, снежна лавина, одронување на
земјиште, слегнување на тло, лизгање на тло;
2) монтажна незгода;
3) неспретност, невнимание или лоша намера на
работникот или некое друго лице.
(2) Ако посебно се договори и пресмета дополнителна
премија, осигурувачот е должен да исплати надомест
на штета поради една или повеќе дополнителни
опасности, според тоа како ќе се договори, и тоа:
1) поплава и порој, висока вода и подземна вода;
2) одговорност од дејност на изведувачот на
монтажните работи;
3) осигурување на монтажните работи во гарантниот
рок;
4) провална кражба.
Осигурени се само оние опасности кои се наведени во
полисата и за кои е пресметана дополнителна премија.
(3) Осигурувачот не е должен да исплати надомест на
директна или индиректна штета која е предизвикана со
нуклеарна реакција, нуклеарна радијација или
радиоактивна контаминација.

Обем на опасност од експлозија
Член 4
(1) Под експлозија, во смисла на овие Услови, се смета
ненадејно манифестирање на сила заснована на
тежнение на пареа или гасови да се прошират.
Експлозија на садови под притисок (котли, цевки и сл.)
постои само кога ѕидовите на садот се во толкава
мерка
издупчени
да
настанува
моментално
изедначување на внатрешниот и надворешниот
притисок.
Ако во внатрешноста на садот настанала експлозија
поради хемиско претворање, штетата која од тоа ќе
настане на садот е покриена со осигурување и тогаш
кога ѕидовите на садот не се издупчени.
(2) Со осигурувањето не се опфатени:
1) штетите на стварите на осигуреникот предизвикани
со минирања кои се обавуваат во рамките на
неговата дејност или во рамките на дозволената
дејност на трети лица;
2) штетите на машините предизвикани со експлозија
во просторот за внатрешно согорување (цилиндер
на мотор);
3) штетите од експлозија кои се нормална појава во
процесот на производството;
4) штетите од експлозивно издувување од печките и
сличните апарати;
5) штетите од експлозија од биолошки карактер;
6) штетите поради пробивање на звучниот ѕид;
7) штетите од експлозија на садовите под притисок
од став (1) алинеја 2 од овој член поради
дотраеност, истрошеност или прекумерни наслаги
на рѓа, бигор, талог, тиња на осигурената ствар но
не се надоместуваат штетите на останатите ствари
во врска со настанатата експлозија;
8) штети од експлозија настаната како последица од
било какво експлозивно тело, направа или уред
(бомба, мина, експлозив, муниција).

Обем на опасност од пожар и удар на гром
Член 3
(1) Под пожар, во смисла на овие Услови, се смета оган
настанат вон одредено лежиште или оган кој ова место
го напуштил и е способен и натаму да се развива со
сопствена сила.
(2) Со осигурувањето од пожар опфатен е и ризикот
самозапалување на залихи, доколку ускладиштувањето
е извршено според прописите.
(3) Не се смета дека настапил пожар и осигурувачот не е
должен да исплати надомест, до колку осигурената
ствар е уништена или оштетена:
1) поради излагање на корисен оган или топлина
заради обработка или во други цели (на пример: во
преработка, при сушење, пржење, печење и сл.)
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Обем на опасност од луња
Член 5
(1) Под луња, во смисла на овие Услови се смета ветер со
брзина од 17,2 м/сек., односно 62 км на час (силина од
8 степени по Бофоровата скала) или повеќе.
Ќе се смета дека дувал ветер со оваа брзина во
пределот каде се наоѓа осигурената ствар, ако ветерот
кршел гранки и стебла или оштетил редовно
одржувани објекти. Во случај на сомневање
осигуреникот мора да ја докаже брзината на ветерот со
извештај од Републички хидрометеоролошки завод.
(2) Штетите од луња се опфатени со осигурување ако се
предизвикани механички оштетувања на осигурената
ствар:
1) со непосредно делување на луњата;
2) со директен удар на предмети соборени или
носени од луњата.
(3) Со осигурувањето од луња не се опфатени штети:
1) од продирање на дожд, град, снег или други наноси
низ отворен прозор или други отвори кои постојат
на зградата, освен ако отворите настанале од
луњата, како и штети од дожд и други врнежи на
стварите сместени на слободен простор.

докаже
со
извештај
од
Републичкиот
хидрометеоролошки завод;
3) избивање на пареа од цевки и уреди за топла вода
и парно греење поради оштетување (кршење,
прскање или дефект на уредите за управување и
сигурност) на тие цевки и уреди.
(2) Со осигурување не се опфатени штети:
1) од излевање на вода од отворени славини, олуци и
олучни цевки;
2) поради прскање или кршење на цевките и уредите
под дејство на мраз, кој делувал во смисол на став
(2), член 9 од овие Услови. Кај овој случај со
осигурување не е покриена штетата на самите
цевки и уреди;
3) поради дотраеност, истрошеност и корозија;
4) губиток на вода и изгубена добивка;
5) поради лошо одржување на водоводните и
одводни (канализациони) цевки и уреди за греење
со топла вода, уреди и апарати во објектот кој ги
изведува осигуреникот, како и немарна или
недоволна заштита од смрзнување, запушување и
слични причини настанати на споменатата
инсталација и уреди на овие објекти.

Обем на опасност од град
Член 6
(1) Со осигурувањето се опфатени штети од уништување
односно оштетување на осигурените ствари кои ги
предизвикал градот со својот удар. Опфатени се и
штети од продирање на град и дожд низ отвори
настанати од паѓање на градот.

Обем на опасност од мраз
Член 9
(1) Со осигурување од мраз во смисла на овие Услови
опфатени се штетите причинети на осигурените ствари
со ненадејно делување на мраз, како и штети кои би
настанале на работите осетливи на мраз, доколку се
преземени соодветни мерки на заштита за работа во
зимски услови.
(2) Осигурување од опасност од мраз не ги покрива
штетите кои би настанале кај работите осетливи на
мраз, кои се изведуваат непосредно пред и во време
кога според територијата и временските прилики мора
да се очекува смрзнување, односно доколку не се
преземени соодветни мерки за заштита при изведување
на работите во зимски услови.

Обем на опасност од манифестација и демонстрација
Член 7
(1) Манифестација и демонстрација во смисла на овие
Услови се смета организирано или спонтано јавно
покажување на не расположение на група граѓани.
(2) Се смета дека настанал осигурен случај манифестација
или демонстрација ако осигурената ствар е уништена
или оштетена од било кој начин на делување на
манифестантите односно демонстрантите (рушење,
демолирање, кршење, палење и др.).

Обем на опасност од лед и снег
Член 10
(1) Осигурувањето од лед и снег опфаќа штети кои би
биле предизвикани на осигурените ствари со тежина,
притисок или удар на ледот и снегот.
Со осигурувањето се покриени само оние штети
доколку тежината или притисокот на ледот и снегот
биле поголеми од вредностите од статичката
пресметка, односно од оние предвидени по важечките
технички прописи.
(2) Штетите од минирање на ледот и снегот не се
опфатени со осигурување.

Обем на опасност од излевање на вода
Член 8
(1) Излевање на вода во смисла на овие Услови се смета:
1) излевање на вода од водоводни цевки и уреди за
греење на зградите со топла вода и уреди за парно
греење и други уреди и апарати поради
оштетување (кршење, прскање или дефект на
уредите за управување и сигурност) на тие цевки,
уреди и апарати;
2) излевање на вода од атмосферска и фекална
инсталација (канализации) поради силен пороен
2
дожд од над 15 лит. (или 15мм) воден талог на 1м
за еден час. Количината на дожд мора да се
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Обем на опасност од снежна лавина
Член 11
(1) Под снежна лавина, во смисла на овие Услови, се смета
снежна маса во движење која се откинува од планински
страни.
(2) Со осигурување се опфатени и штети предизвикани со
делување на воздушен притисок создаден од снежна
лавина.

(1)

(2)

(3)

(4)

2)

(1)

Обем на опасност од одронување на земјиште
Член 12
Под одронување на земјиште во смисла на овие Услови,
се смета паѓање на земјениот материјал на или во
осигурената ствар.
Се смета дека настанал осигурен случај на одронување
и тогаш, ако земјениот материјал кој се одронил ја
оштетил или ја затрупал осигурената ствар.
Со осигурувањето се опфатени и трошоците за
отстранување на одронетиот материјал во ширина од 1
метар од осигурениот објект.
Со осигурувањето не се покриени трошоците за
санирање на тлото и затрупување од првобитниот
профил на теренот од кој се одронил земјениот
материјал.

Обем на опасност од слегнување на тло
Член 13
(1) Под слегнување на тло, во смисла на овие Услови, се
смета вертикално слегнување на тлото под осигурениот
монтажен објект, кое настапува како последица на
монтажна незгода или геолошко влијание.
(2) Од осигурување се исклучени штетите од слегнување
на тлото:
1) ако до слегнување на тлото дошло поради тоа што
тлото пред почетокот на монтажата-градењето не
било испитано во поглед на неговата носивост, а
според прописите било задолжително испитување
на носивоста на тлото;
2) доколку до слегнување на тлото дошло поради тоа
што тлото било оптоварено повеќе отколку што
било предвидено со проектот.
(3) Со осигурувањето не се покриени ниту трошоците за
санирање на тлото.

(2)

(3)

(4)

(5)

Обем на опасност од лизгање на тло
Член 14
(1) Под лизгање на тло, во смисла на овие Услови, се
сметаат ненадејни движења на површината на земјата
на косите терени со јасни манифестации на кршење на
површините на тлото и одронувањата кои, со појавата
на јаките деформации и широките пукнатини на
градежните објекти, настапуваат во кратки временски
периоди.
(2) Со осигурување од лизгање на тлото не се опфатени:
1) штетите од лизгање на тлото, до колку не биле
преземени сите потребни мерки за заштита кои се
познати во градежната техника, и/или косините не

(6)
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биле изведени во согласност со проектот и
теренските услови;
трошоците за санирање на тлото.

Обем на опасност од монтажна незгода
Член 15
Под монтажна незгода, во смисла на овие Услови, се
смета непредвиден, од волјата на изведувачот на
работите независен настан, кој делува брзо и има како
последица
уништување
или
оштетување
на
осигурените ствари поради:
1) грешка во изведувањето на монтажните работи;
2) деформација и кршење на опремата за изведување
на монтажата;
3) пренос или превоз на подрачјето на местото каде
се изведува монтажата;
4) грешка во техничко-пресметковните основи,
пресметката и изработката на нацртите;
5) грешки направени во работилница;
6) грешки во конструкцијата;
7) грешки во материјалот, конструкција и лиење;
8) паѓање, удар на предмет или удар на моторно
возило и работна машина;
9) незгода за време на пробно оптоварување или
пробен погон.
Монтажната незгода се смета за непредвидена доколку
изведувачот на работите, со оглед на техничкото
знаење и можностите на техниката не можел ниту бил
должен да ја предвиди.
Не се надоместуваат трошоците за отстранување на
самите причини на штетата поради грешките во
техничко-пресметковните
основи,
пресметката,
конструкцијата, материјалот и лиењето како и
изведувањето на монтажата.
Ако се покаже дека одредена и правилно извршена
техничко-сметковна анализа и конструкција и/или
избраниот исправен материјал не одговара на барањата
на погонот, па поради тоа дојде до предвремено
истрошување, нема да се надомести таа штета, но ќе се
надомести посредната штета на другите осигурени
ствари од уништување, или оштетување која со тоа би
била предизвикана.
Под пробно оптоварување, или пробен погон, во
смисла на овие Услови, се смета ставање на машини
или уреди во погон по завршената монтажа заради
техничкото испитување на правилноста на монтажата и
работата.
Нема да се смета дека настапила осигурената
непредвидена монтажна незгода, ако монтажниот
објект е изведен:
1) спротивно на договорот за монтажа и со
недостатоци;
2) со употреба на слаб или неприкладен материјал;
3) со кршење на општо признатите правила на
техниката,
техничките
прописи,
упатства,
нормативи, стандарди или одредби на техничката
инспекција;

4)

со пропуштање на преземање на потребните мерки
против нормалните влијанија на временските
прилики за кои морало да се смета според
годишното време и месните прилики;
5) со примена на проектирање и постапка во
изведување на работите, конструкција или
материјал кои не ги испробала или испитала и
одобрила некоја овластена организација или
техничката инспекција.
(7) Доколку во текот на работите на монтажата на
осигурениот објект или по завршните работи
осигуреникот дознае дека дошло до остварување на
некоја прикриена или видлива грешка во техничкопресметковните основи, пресметката, конструкцијата
или материјалот, која би можела да предизвика
оштетување или уништување на осигурениот објект,
осигуреникот е должен на своја сметка да спроведе
санација или да ги обнови деловите на објектот на кој
би можело да дојде до оштетување. Ако осигуреникот
не ја направи потребната санација или обнова, во
смисла на одредбите на овој став, а осигурената
опасност се оствари, како последица на грешките,
осигуреникот го губи правото на надомест од
осигурувачот.

(3) Со осигурувањето се опфатени само штетите
предизвикани на осигурените предмети за време
додека поплавата или поројот трае и непосредно по
повлекување на водата.
(4) Со осигурувањето не се опфатени:
1) штетите од водната страна на цевководите и
хидромонтажната опрема (под внатрешна страна се
смета онаа која е во допир со водата која тече низ
овие објекти) предизвикани со механичко
делување на водата;
2) штетите од слегнување на тлото како последица на
поплавата или поројот;
3) штетите од поплавување на водата излеана од
канализационата мрежа, освен ако до излевањето
дошло поради поплавата или поројот.
Обем на опасност од висока вода
Член 18
(1) Под висока вода, во смисла на овие Услови, се смета
исклучителна појава на невообичаен пораст на
водостојот и во неочекувано време.
(2) Обврската на осигурувачот за штетите од висока вода
започнува со порастот на високата вода над однапред
утврдените месечни коти на водостојот (или протоци)
измерени на местото на монтажа според најблиску
поставениот покажувач на водостојот.
(3) При склучување на осигурувањето потребно е
претходно на градилиштето, во смисла на став (2) од
овој член, да се утврди од која височина на водата
настанува обврската на осигурувачот. Оваа граница за
секој месец во годината се наведува во полисата.

Обем на опасност од неспретност, невнимание или лоша
намера на работник или некое друго лице
Член 16
(1) Со осигурувањето се опфатени штетите од
неспретност, невнимание или лоша намера на работник
или некое друго лице. Неспретност или невнимание, во
смисла на овие Услови, се отстварил само доколку
осигуреникот комисиски за секој штетен настан утврди
дека настанал со несоодветни постапки на некој
работник или група работници.
(2) Штетите предизвикани со лоша намера, осигуреникот е
должен да ги пријави на органот на МВР.

Обем на опасност од подземна вода
Член 19
(1) Под подземна вода, во смисла на овие Услови, се смета
неочекуван продор на вода во градежната јама,
односно објектот во монтажа.
(2) Обврската на осигурувачот за штета од подземна вода
престанува:
1) доколку при монтажата на објектот во непосредна
близина на постојните води претходно не се
спроведени соодветни технички мерки на заштита;
2) доколку при изведување на монтажата во тунели,
ровови и сличните земјени работи, нема доволен
број на припремни исправни водни пумпи за
црпење на подземната вода, кој доток на вода
според податоците од претходното хидрогеолошко испитување на теренот, односно според
стручните претпоставки во проектот се сметал
како очекуван.

Обем на опасност од поплава и порој
Член 17
(1) Под поплава во смисла на овие Услови се смета
стихијно и неочекувано поплавување на теренот од
постојани води (реки, езера, мориња и др.) поради тоа
што водата се излила од коритото или го пробила
одбранбениот насип или браната, излевање на водата
поради вонредно висока плима и бранови со
невообичаена сила на море или езеро, и од надоаѓање
на вода од вештачки езера.
Под поплава се смета и неочекувано поплавување на
теренот поради нагло создавање на големо количество
водена маса која настапува како последица на провала
на облаци.
(2) Под порој се смета стихијно неочекувано поплавување
на теренот со водена маса која се создава на
низбрдните терени поради силни атмосверски врнежи
и се слива по улиците и патиштата.

Обем на опасност од одговорност од дејност на
изведувачот на монтажните работи према трети лица и
нивен имот
Член 20
(1) Обемот на опасност од одговорност на изведувачот на
монтажните работи се утврдува според Условите за
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(2)

(3)

(4)

(5)

осигурување од одговорност, ако не се во спротивност
со овие Услови.
До колку е осигурен само дел на објектот кој се
монтира, или само пооделните монтажни и занаетчиски
работи, осигурувањето од одговорност не ги покрива,
ако не е поинаку договорено, штетите настанати на
останатите делови на тој објект во монтажа, или
останатите монтажни и занаетчиски работи кои не се
осигурени, односно се осигурени со друга полиса.
Со осигурувањето од одговорност не се покриени
штетите на постоечкиот објект на кој се изведуваат
работите (адаптација, доградба, реконструкција и сл.).
Осигурувачот кај осигурувањето од одговорност на
изведувачот на монтажни работи е во обврска до
сумата на осигурување по настан, која е наведена во
полисата.
Осигуреникот кај секоја штета учествува со 10% од
вредноста на надоместокот (франшиза).

(3) Ако изведувачот на работите не ги исполнува условите
од став (2) на овој член, тогаш просторот каде е
складиран гореспоменатиот материјал и опрема, треба
да е ограден со добро одржувана ограда во висина од
2м и да постои постојан чувар.
(4) Доколку при остварување на осигурен случај се утврди
дека осигуреникот не исполнува еден од наведените
услови од став (2) и (3) од овој член, осигурувачот не е
во обврска да ја надомести штетата.
(5) Осигурувањето ги покрива и штетите од провална
кражба на материјали и опрема кои веќе се вградени во
објектот во монтажа, под услов просториите каде
материјалите и опремата кои веќе се вградени, да се
заклучени и да постои постојан чувар. Доколку при
остварување на осигурен случај се утврди дека не
постоел постојан чувар, или дека просториите не биле
заклучени, осигурувачот не е во обврска да ја
надомести штетата.
(6) Обична кражба не е предмет на осигурување по овие
услови.

Осигурување на работите во гарантен рок
Член 21
(1) Осигурувањето, во смисла на овие Услови ги покрива
штетите на веќе завршениот објект во време на
неговото одржување, односно гаранција, а кои
настанале:
1) поради работите и активностите на изведувачот на
работите (осигуреникот), кои произлегуваат од
договорот за одржување помеѓу инвеститорот и
изведувачот на работите;
2) во време на гаранцијата, кои имаат своја
непосредна причина од времето на градење на
објектот, а настанале поради покасно реализирање
на ризиците наведени во член 15 и 16 од овие
Услови;
3) предвременото предавање на објектот на
инвеститорот.
(2) Висината на надоместокот од осигурувањето во случај
на оштетување на осигурениот објект, се утврдува
според вистинските цени на материјалот и работите во
времето на настанување на осигурениот случај,
доколку не е поинаку договорено.

Вредност на осигурената ствар
Член 23
(1) Вредноста на осигурената ствар е секоја времена
вистинска цена на работите и материјалот, до колку не
е поинаку договорено. Вистинската цена не може да
биде поголема од цената на работите и материјалите
од договорот (склучен помеѓу инвеститорот и
изведувачот на работите) за монтажа (која може да
биде зголемена со договорен процент).
(2) За работите, кои во текот на градбата дополнително се
договараат помеѓу инвеститорот и изведувачот на
работите (дополнителни работи) осигурената вредност
се утврдува според став (1) од овој член, доколку
нивната вредност не преминува 10% од вредноста на
договорот за осигурување. Ако оваа вредност ја
преминува оваа граница од 10%, треба да се заклучи
дополнителен договор помеѓу осигуреникот и
осигурувачот.
(3) Вредноста на осигурената ствар од точка 3, став (1) на
член 1 и точките 2, 3, 4 и 5 од став (2) на истиот член
од овие Услови, е набавната цена на новата ствар во
време на настанување на осигурениот случај намален за
вредноста на проценетата истрошеност (амортизација),
ако поинаку не е договорено.

Обем на опасност од провална кражба
Член 22
(1) Обемот на опасност од провална кражба се определува
според Условите за осигурување од опасност од
провална кражба и разбојништво ако не се во
спротивност со овие Услови.
(2) Осигурувањето ги покрива штетите од провална
кражба на невграден градежен, монтажен, занаетчиски,
инсталационен материјал и опрема која е наменета за
вградување во осигурениот објект во монтажа, под
услов невградениот градежен, монтажен, занаетчиски,
инсталационен материјал и опрема да се наоѓаат во
заклучени прирачни складишта и магацини и да
постојано ги чува чувар.

Прием во осигурување и проценка на ризикот
Член 24
(1) Пред склучувањето на договорот за осигурување
осигуреникот
пополнува
пријава-прашалник
за
осигурување на објекти во монтажа. Врз осова на
заверената и архивирана пријава-прашалник (понуда за
осигурување) осигурувачот треба во рок од 8 дена да
направи извид на местото на монтажата и да изврши
процена на ризикот. Целта на проценката на ризикот е
да се пресмета адекватна премија, франшиза и да се
дефинираат специјалните услови кои осигуреникот
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може да побара да бидат покриени со осигурувањето,
како и потребните рестрикции на покритието.
(2) По извршениот извид на лице место на монтажните
работи, осигурувачот прави известие за прием во
осигурување, во кое се дефинираат сите елементи кои
се потребни за изработка на полисата (договорот за
осигурување).

(5) Се смета дека стварта е уништена и штетата се
пресметува според став (1), точка 1 од овој член, ако
трошоците за поправката ја достигнат вредноста на
стварта намалена за вредноста на остатоците на денот
на осигурениот случај.
(6) Во секој остварен осигурен случај пресметаниот
надоместок се намалува за договорената франшиза.
(7) Со осигурување се опфатени само оние штети кои во
моментот на монтажната незгода настанале на самиот
осигурен објект или во границите на предвидениот и
одобрениот проект за тој осигурен објект. Штетите
предизвикани
надвор
од
границите
на
така
проектираниот објект не влегуваат во обврска на
осигурувачот, доколку не е поинаку договорено.
(8) Со склучување на договор за осигурување на објект во
монтажа не се ослободуваат од меѓусебните обврски
инвеститорот и изведувачот на работите, што тие ги
имаат еден спрема друг, врз основа на договорот за
монтажа и врз основа на техничките упатства,
предмети, ценовник на работа и друга документација
која претставува составен дел на нивниот меѓусебен
договор за монтажа.
(9) Ако стварите се осигурени на „прв ризик“ од
опасностите, со чие остварување настане штета,
надоместокот ќе се плати во висина на настанатата
штета, а најмногу до договорената сума на осигурување
на „прв ризик“. Одредбите за подосигурување во овој
случај на се применуваат.

Склучување на договорот за осигурување
Член 25
(1) Осигурувањето на објектите во монтажа може да го
заклучи инвеститорот или изведувачот на работите,
односно секој посебно за оној дел за кој има имотен
интерес или договорна обврска да го спроведе
осигурувањето од опасностите предвидени со
договорот.
Место на осигурување
Член 26
(1) Место на осигурување е подрачјето каде се обавува
монтажата, со прирачните складишта на тоа место, кои
служат исклучиво за изведба на осигурениот објект во
монтажа, ако не е поинаку договорено.

(1)

(2)

(3)

(4)

Утврдување на надоместокот од осигурувањето
Член 27
Висината на надоместокот од осигурувањето се
утврдува:
1) во случај на уништување-според вредностите на
осигурените ствари (член 23) во време на
настанување на осигурениот случај, намалена за
вредноста на остатокот;
2) во случај на оштетување-во висина на трошоците
потребни
за
враќање
во
состојба
пред
оштетувањето по цена на материјалот и работите
од договорот помеѓу инвеститорот и изведувачот
на работите, намалена за вредноста на остатоците.
Во трошокот за поправка се пресметуваат и
трошоците за демонтажа, превоз и монтажа.
Поголемите трошоци за прекувремена работа, ноќна
работа, работа на празници се надоместуваат само
тогаш ако тоа е експлицитно договорено.
Не се надоместуваат поголемите трошоци за поправка
на работите што не биле предвидени со проектот, како:
поголеми трошоци поради измена на начинот на
изведување на работите или поради спроведување на
подобрување, проширување или усовршување во однос
на состојбата пред настанување на осигурениот случај и
поради потребните засилувања во врска со измената на
статичките елементи, па ни тогаш кога тие трошоци се
предизвикани со настанување на осигурениот случај.
Остатоците на уништените или оштетените ствари
остануваат кај осигуреникот и се пресметуваат според
вредноста на денот на настанување на осигурениот
случај и според состојбата во каква биле веднаш по
осигурениот случај.

Надоместок на трошоци
Член 28
(1) На име трошоци за расчистување и рушење во врска со
настанатиот осигурен случај, осигурувачот, ако не е
поинаку договорено ги надоместува нужните издатоци
за расчистување и чистење на оштетената осигурена
ствар, а најмногу до 3% од вредноста на осигурената
ствар, погодена со штета. Во трошоците за рушење
влегуваат нужните трошоци што договорувачот на
осигурувањето ги има по настанувањето на
осигурениот случај за рушење на преостанатите
оштетени неупотребливи делови и нивно носење до
најблиското дозволено место за истовар.
(2) Освен трошоците од став 1 на овој член, осигурувачот е
во обврска да ги надомести трошоците во врска со
настанатиот осигурен случај кои се потребни пред
почетокот на отстранување на штетата (техничката
документација со претходните испитувања) но најмногу
до 1% од вредноста на осигурените ствари погодени со
штетата.
(3) Осигурувачот е должен да ги надомести трошоците,
загубите, како и другите штети предизвикани со
разумен обид да се отстрани непосредна опасност од
настанување на осигурениот случај, како и обидот да се
ограничат неговите штетни последици, па и тогаш ако
тие обиди останале без успех. Ако осигуреникот не ја
исполни својата обврска за спречување на осигурениот
случај или обврската за спасување, а за тоа нема
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оправдување, обврската на осигурувачот ќе се намали
за онолку за колку настанала поголема штета поради
тоа неисполнување.
(4) Вкупниот надомест на име трошоци од став (1) и (2) од
овој член и на име надомест од осигурувањето (член
26) не може да ја надмине сумата на осигурување,
односно вредноста на осигурената ствар погодена со
штета. Трошоците од став (3) на овој член осигурувачот
е должен да ги надомести дури и ако заедно со
надоместокот на штетата од осигурениот случај ја
надминуваат сумата на осигурување.
Нужните трошоци за отстранување и намалување на
штетата направени по налог на осигурувачот се
надоместуваат и тогаш кога заедно со надоместокот од
осигурувањето (член 27) ја надминуваат сумата на
осигурување.
(5) Осигурувачот не е во обврска да ги надомести
трошоците
предизвикани со
отстранување на
причината на штетата, ниту трошоците на интервенција
на противпожарното друштво или другите организации,
чија должност е, според карактерот на работењето, да
даваат бесплатна помош кога ќе настане осигурен
случај.

на објектот (завршна ситуација) и вистинското
времетраење на монтажата.
(2) Ако се договори осигурување на поинаква вредност,
премијата се пресметува од оваа вредност според
утврдената премиска стапка.
(3) Ако се договори осигурување со фиксна сума на
осигурување премијата се пресметува од оваа сума
според утврдената премиска стапка.
(4) Ако договорувачот на осигурувањето писмено пријави
однапред мирување (најмалку за еден месец) на
работите на објектот во монтажа, се признава попуст
на премијата на осигурувањето на основните ризици и
од ризикот одговорност од дејност на изведувачот на
монтажните работи.
Ограничување на обврските врз основ на други
осигурувања
Член 32
(1) Ако осигуреникот склучил и некое друго осигурување
за стварите осигурени по овие Услови, во случај на
настанување на штета надоместокот ќе се исплати врз
основ на тие други осигурувања.
(2) Врз основа на осигурувањето на објекти во монтажа
надоместокот ќе се исплати само тогаш ако покритието
по тие други осигурувања не било доволно, и тоа до
износот на непокриениот дел од штетата.

Договорено самоучество (франшиза)
Член 29
(1) Во секој остварен осигурен случај пресметаниот
надомест се намалува за договорената франшиза (која
се запишува во полисата).

Плаќање на премија и последици од неплаќање
Член 33
(1) Договарачот ја плаќа премијата одеднаш, ако поинаку
не се договори.
(2) Ако е договорено плаќање на премијата на рати,
Договарачот ја плаќа првата рата во моментот на
склучување на договорот за oсигурување, најдоцна до
15 дена.
(3) Во случај на штета, сите рати на премијата доспеваат за
наплата и се одбиваат од штетите при исплатата.
(4) Кроација Осигурување е овластена сите доспеани
неплатени рати на премијата да му ги одбие на
осигуреникот при исплатата на штета.
(5) Кроација Осигурување има право да пресмета и
наплати законска казнена камата на сите доспеани, а
неплатени износи согласно полисата/анексот за
плаќање и овие Посебни услови, сметајќи од денот на
паѓање во задоцнување до денот на целосна исплата.
(6) Кроација Осигурување го задржува своето право за
раскинување на договорот за осигурување поради
неплаќање на премија, а согласно член 969 од Законот
за облигациони односи.

Почеток и престанок на обврската на осигурувачот
Член 30
(1) Обврската на осигурувачот започнува од моментот кога
осигурените ствари ќе бидат истоварени на местото за
монтажа, но, не пред тоа како што е предвидено во
Општите услови за осигурување на имоти.
(2) Осигурувањето престанува со истекот на 24 часа од
денот кој во полисата е означен како ден на истек на
осигурувањето. Осигурувањето може да се продолжи
со тоа што премијата за продолжениот период се
пресметува во согласност со одредбите на Тарифата за
осигурување на објекти во монтажа.
(3) Пробното оптоварување, или пробниот погон според
овие Услови се смета како дел од монтажата и трае
најмногу еден месец, а ако трае подолго, се пресметува
дополнителна премија во согласност со важечката
Тарифа на премии.
Пресметка на премијата од осигурувањето
Член 31
(1) Доколку се договори осигурување на вистинска
вредност премијата се пресметува на почетокот на
осигурувањето, однапред според утврдената премиска
стапка од пресметковната вредност на објектот од
договорот за монтажа, во време на склучување на
договорот на осигурување. Конечната пресметка на
премијата се врши врз основ на вистинската вредност

Решавање приговори, постапка на вонсудско решавање
спорови, надлежен суд во случај на решавање на спор,
упатување на Агенцијата за супервизија на осигурување,
како надлежен орган за супервизија на друштвото
Член 34
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(1) 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 или во просториите на Кроација
Oсигурување.
(2) 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.
(3) Друштвото е должно во писмена форма да одговори на
приговорот во законски предвидениот рок.
(4) Договарачот, осигуреникот или корисникот на
осигурувањето можат да достават жалба за
работењето на осигурувачот до Агенцијата за
супервизија на осигурувањето (АСО), како орган
надлежен за супервизија на друштвата за осигурување.
(5) 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.

осигурувачот добил известување дека се случил
осигурен ризик.
Ако за утврдување на обврската на осигурувачот е
потребно извесно време, овој рок почнува да тече од
денот кога е утврдено дека постои негова обврска за
исплата.
(2) По истекување на 14 (четиринаесет) дена од пријавата
на штетата доколку не е утврдено обврската на
осигурувачот за исплата, осигурувачот е должен на
барање на овластено лице да исплати сума на неспорен
дел на својата обврска на име аконтација.
(3) По настапувањето на осигурениот случај, заложните
права и другите права што порано постоеле над
осигурениот предмет, го имаат за предмет надоместот
што се должи, како во случај на осигурување на
сопствен предмет, така и во случај на осигурување на
туѓи предмети поради обврската за нивното чување и
враќање, па друштвото за осигурување не може да му
го исплати надоместот на осигуреникот без согласност
од носителите на тие права. Овие лица можат да бараат
непосредно од друштвото за осигурување, во
границите на сумата на осигурувањето и според
законскиот ред, да им ги исплати нивните побарувања.
Меѓутоа, ако во моментот на исплатата друштвото за
осигурување не знаело ниту можело да знае за тие
права, извршената исплата на надоместот на
осигуреникот останува полноважна.
Начин на поднесување на приговор, односно жалба против
работењето на друштвото за осигурување
Член 37
(1) Во случај кога осигуреникот, односно корисникот на
осигурувањето смета дека друштвото за осигурување
не се придржува кон одредбите од договорот за
осигурување, истиот може да достави претставка до:
1. Организационата единица надлежна за решавање
на спорови меѓу договорни страни во рамките на
друштвото
за
осигурување
(комисија
за
постапување по преставки).
2. Службата за внатрешна ревизија во друштвото за
осигурување.
3. Организацијата за заштита на потрошувачи и
4. Агенцијата за супервизија на осигурување.
Друштвото за осигурување преку воспоставен систем и
интерни процедури одлучува по поднесените преставки во
рок од 30 дена од денот на поднесување на преставката.
Друштвото води регистар на доставени и решени преставки
и за истите во законските рокови е должно да ја известува
Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Измена на назив и адреса на осигуреник/договорувач
Член 35
(1) Во случај на промена на адресата/седиштето или
називот/името или презимето на договарачот односно
осигуреникот, истиот е должен веднаш, но не подоцна
од 3 дена од денот на промената, за истото писмено да
го извести друштвото за осигурување.
(2) Во спротивно, сите писмена кои ќе се пратат на
адресата која му е последна позната на друштвото за
осигурување ќе се сметаат за уредно пратени.

Форма на договор, измени, заштита на личните податоци
Рок за исплата на штета и заложни права

Член 38
(1) Договорот за oсигурување како и сите негови
дополнувања и измени се полноважни само ако се
склучени во писмена форма. Сите известувања и изјави
кои се даваат во врска со одредбите од договорот за
oсигурување мора да бидат дадени во писмена форма.

Член 36
(1) Кога ќе се случи осигуран ризик, осигурувачот е
должен да исплати надокнада во рок од 14
(четиринаесет) дена, сметајќи од денот кога
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(2) КРОАЦИЈА OСИГУРУВАЊЕ се обврзува дека ќе ја чува
приватноста на своите клиенти. Собираме само нужни,
основни податоци за купувачите/корисниците со цел
склучување договор за oсигурување, а ги обработуваме
за маркетиншки цели само доколку поседуваме
соодветна согласност. Се обврзуваме да обезбедиме
заштита на личните податоци на сите свои клиенти, кои
ќе им ги препраќаме на надлежните органи согласно
позитивните прописи. Сите податоци за клиентите се
чуваат строго и достапни им се само на вработените на
кои тие податоци им се нужни за вршење на работата.
Сите вработени на КРОАЦИЈА OСИГУРУВАЊЕ и
деловните партнери се одговорни за почитување на
начелото на заштита на приватноста.
Упатување на други услови, потврда за примање на
условите и др.
Член 39
(1) На односите кои произлегуваат од договорот за
oсигурување, а не се уредени со овие услови или
полисата за осигурување, се применуваат одредбите од
Условите за осигурување од пожар и некои други
ризици, Општите услови за осигурување на имоти,
Законот за облигациони односи и останатите важечки
прописи на Република Северна Македонија.
(2) Договарачот на oсигурување/осигуреникот со потписот
на понудата/полисата изречно потврдува дека пред
склучувањето на договорот за oсигурување е писмено
известен од осигурувачот за сите податоци согласно
одредбите од член 49-51 од Законот за супервизија на
oсигурувањето.
Стапување на сила
Член 40
(1) Овие услови влегуваат во сила со денот на донесување,
а се применуваат на дог оворите за осигурување
склучени по 01.01.2021 година.

Претседател на Одбор на директори
Роберт Вучковиќ
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