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I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
 
 

Тарифата на премии за комбинирано осигурување на трговски друштва- мПРЕТПРИЕМАЧ се применува за сите договори за 
комбинирано осигурување на трговски друштва – мПРЕТПРИЕМАЧ кои Кроациа Осигурување Неживот АД Скопје (во натамошен текст: 
осигурувач) ќе ги склучи со договарачот и/или осигуреникот. 
 

1.1. Осигуреници се трговски друштва, со седиште во Република Северна Македонија, регистрирани во трговскиот регистар во 
согласност со закон како трговско друштво, трговец поединец, подружница организирана од странско трговско друштво или од странски 
трговец поединец, што вршат некоја од дејностите наведени во следната точка од оваа Тарифа на премии. 
 

1.2. Листа на дејности што ги вршат трговските друштва - осигуреници по оваа тарифа се поделени на две групи ТРГОВИЈА и УСЛУГИ 
како што следи: 
 

ТРГОВИЈА 

Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и други предмети за домаќинства во специјализирани 
продавници 
Трговија на мало so аудио и видео опрема во специјализирани продавници 
Трговија на мало со весници и кацелариски прибор во специјализирани продавници 
Трговија на мало со електрични апарати за домаќинства во специјализирани продавници 
Трговија на мало со игри и играчки во специјализирани продавници 
Трговија на мало со килими, теписи, ѕидни и подни облоги во специјализирани продавници 
Трговија на мало со книги во специјализирани продавници 
Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници 
Трговија на мало со компјутери, периферни единици и софтвер во специјализирани продавници 
Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки во специјализирани продавнаци 
Трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници 
Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници 
Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници 
Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници освен бензински пумпи и 
складови за горива 
Трговија на мало со музички и видео записи во специјализирани продавници 
Трговија на мало со облека во специјализирани продавници 
Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници 
Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници 
Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници 
Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници 
Трговија на мало со риби, лушпари и мекотели во специјализирани продавници освен рибарници каде се 
врши и пржење на риба 
Трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници 
Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници 
Трговија на мало со храна во специјализирани продавници 

  

УСЛУГИ 

Агенции за недвижен имот 

Агенција за маркетинг 

Архитектонски дејности 

Дејност на школите за возачи 

Дејности за нега и одржување на телото (фризерски салони) 

Дејности за управување со компјутерска програма 

Дејности на агенциите за вработување 

Дејности на агенциите за привремено вработување 

Дејности на агенциите за собирање и наплата на сметки и кредитни канцеларии 

Дејности на библиотеките и архивите 

Дејности на библиотеките и архивите 

Дејности на туристичките агенции 

Довршување на текстил 

Друго образование, неспомнато на друго место 

Интернет портали 

Компјутерски консултантски дејности 

Компјутерско програмирање 

Објекти за фитнес 

Обликување и обработка на рамно стакло 

Обработка на податоци, хостирање и слични дејности 

Одржување и поправка на моторни возила 

Останати помошни дејности кај финансиските услуги, освен осигурување и пензиски фондови 



 

3 

Поправка на електрична опрема 
 
Поправка и одржување на други превозни средства 

Поправка на апарати за домаќинства како опрема за домови и градини 

Поправка на други предмети за лична употреба и за домаќинствата 

Поправка на електронски уреди за широка потрошувачка 

Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема 

Поправка на мебел и покуќнина 

Поправка на обувки и производи од кожа 

Поправка на рачни часовници, саати и накит 

Правни работи 

Преведувачки дејности и услуги на преведувачите 

Претшколско образование 

Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи, даночно советување 

Специјализирани дизајнерски дејности 

Судски и правосудни дејности 

Управување и давање помош за поуспешно деловно работење 

Управувачки дејности 

 
 

1.3. Дејности кои не се осигуруваат со оваа тарифа – трговските друштва кои вршат некоја од дејностите наведени подолу не се осигуруваат 
по оваа Тарифа на премии. 

 

− Било кои дејности на производство  
− Било кои дејности на трговија на големо  
− Трговија на мало со часовници и накит во специјализирани продавници  
− Златари и други продавници на златен накит  
− Трговија на мало со половни стоки во специјализирани продавници  
− Трговија на мало вон продавници, на тезги и пазари 
− Трговија на мало преку пошта и интернет  
− Поправка на опрема мобилни телефони за комуникации (исклучена е комбинирана дејност со продажба на опрема за мобилни) 
− Фотографски дејности  
− Хотели и слични објекти за сместување 

− Поправка на електронска и оптичка опрема 

− Поправка на машини  
− Производство на било кои производи, полупроизводи 

− Трговија со горива и нафата и нафтени дериват (бензински пумпи и складови за гориво) 

− Сендвичари  
− Ресторани и пицерии во кои се готви храна со помош на отворен оган (скара, фурна) 

− Козметички салони и салони за убавина  
− Дејности на медицински услуги освен ако не е поинаку договорен 

 

II. ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Предмет на осигурување по оваа тарифа се: 
(1) Имотот (градежен објект, опрема и мебел) и залихите на трговска стока на осигуреникот од пожар и други опасности; 
(2) Опремата и мебелот, залихите на трговска стока и пари од пожар и други опасности, и од ризикот провална кражба и разбојништво; 
(3) Стаклото од кршење; 
(4) Финансиска загуба поради прекин на работа како последица на пожар и други опасности; 
(5) Одговорноста на осигуреникот за штети предизвикани на трети лица; 
(6) Вработените кај осигуреникот од последици на несреќен случај –незгода. 

 
 
(1) Имот како предмет на осигурување 
 
Поимот имот се однесува на градежниот објект во кој осигуреникот ја врши дејноста и опремата и мебелот што се наоѓаат во градежниот 
објект и се користат за вршење на дејноста на осигуреникот. 
 
Следниот имот не е предмет на осигурување по оваа Тарифа: 

− имот што не се користи во деловни цели; 

− имот што се наоѓа надвор од местото на осигурување; 

− имот кој што посебно е наведен во полисата како неосигурен; 



 

4 

− заедничките делови на зградата како целина, доколку осигурениот градежен објект се наоѓа во деловна зграда со повеќе деловни 
единици; 

− моторни возила и самоодни машини и сите нивни делови и имот чија основна намена е да се употребува во или со нив, а за кои 
не е потребна регистрација; 

− приколки и полуприколки; 

− секаков вид пловни објекти; 

− оружје, муниција и други експлозивни средства и направи; 

− необработени скапоцени или полу скапоцени камења; 

− уметнички дела, накит, часовници и други скапоцености; 

− животни и растенија, земјоделски култури или дрвја; 

− мостови, канали, патишта, тунели, брани; 
 
Оваа тарифа се применува само за осигурување на трговски друштва кои својата дејност ја извршуваат во градежни објекти (деловни згради) 
од масивна градба. 
 
1.1. Градежен објект - се смета дека градежниот објект спаѓа во масивна градежна категорија само доколку неговите надворешни зидови и 
кровната покривка задолжително да се изградени од некој или комбинација од некои од следните материјали: 

− надворешните ѕидови се изградени од камен, печена тула, тешки бетонски блокови, со костур од армиран бетон или челик 
обложен со огонотпорен материјал, a кровниот покрив е изведен од ќерамиди, етернит, салонит, лим, армиран бетон со изолација. 

 
Градежни објекти (деловни згради) кои според градежната категорија се класифицираат во мешовита градба, слаба градба или друга 
категорија на градба различна оние кои спаѓаат во масивна, не се осигуруваат со оваа тарифа. 
 
Ако градежниот објект кој е од масивна категорија се наоѓа до градежен објект од слаба или мешовита категорија, односно ако не е физички 
одвоен од него (со противпожарен зид), ќе се смета дека градежниот објект е единствен ризик со соседниот градежен објект од мешовита 
или слаба категорија и истиот не може да се осигурува според оваа тарифа. 
 
Помошни простории кои не претставуваат единствена целина со градежниот објект (деловната зграда) во која се врши дејноста односно 
кои се одвоени од градежниот објект (помошни магацини, остави и сл.) се осигуруваат со оваа тарифа единствено под услов да се од 
масивна градба. 
 
Било какви доградби на градежниот објект од мешовита или слаба во смисла на настрешници, тенди, шупи, складишта, гаражи, не се 
осигуруваат. 
 
Со оваа тарифа се осигуруваат само деловни субјекти кои се наоѓаат во подрачја кои се класифицирани во А класа на заштитни мерки. 
Подрачја во А класа заштитни мерки се места кои се наоѓаат во оперативното подрачје на професионални противпожарни единици, со 
постојано дежурство по јачина најмалку од едно одделение, под услов да во секое време од годината протипожарникарите можат да 
пристигнат на местото на штетата за време најдоцна 15 минути од моментот на пријава на штетата. Во тие места мораат да постојат 
телефонски или други средства за јавување на пожарот како и хидранти со доволен притисок и протек на вода за потребите на 
противпожарната единица со траење од најмалку 1 час. 
 
(2) Опрема и мебел, залихи и пари 

 
2.1. Опрема и мебел- се осигуруваат опремета и мебелот што се во сопственост на осигуреникот и се евидентирани во сметководствената 
евиденција на осигуреникот. Опремата и мебелот што не се евидентирани во сметководствено можат да се осигураат како друг имот по 
спецификација. За ризикот провална кражба и разбојништво обврската на осигурувачот се ограничува на посебни осигурени суми. 
 
2.2. Пари - парите се осигуруваат само зa вpeмe нa мaнипyлиpaњe co нив нa каса, односно продажно место, само од pизикoт paзбojништвo, 
нa "пpв pизик". Доколку во еден објект има повеќе каси, се осигурува секоја каса посебно. Во полисата се наведува бројот на осигурените 
каси. 
 
2.3. Залиха на трговска стока- залихата на трговска стока се осигурува според сметководствената евиденција на осигуреникот. За ризикот 
провална кражба и разбојништво обврската на осигурувачот се ограничува на посебна осигурена сума. Обврската на осигурувачот од 
ризикот провална кражба и разбојништво, се ограничува посебно, независно од сметководствената евиденција на осигуреникот, за 
следните видови на трговска стока: алкохолни пијалаци, цигари, пури, цигарилоси и други готови производи од тутун, компјутери и 
компјутерска опрема, мобилни телефони и помошни уреди за мобилни телефони, парфеми и парфимирани тоалетни води. 
 
(3) Стакло 

 
3.1. Стакло - се осигуруваат стаклата на прозорци и врати во градежниот објект од кршење на прв ризик, на посебна осигурена сума. 
 
(4) Финансиска загуба 
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4.1. Финансиска загуба поради прекин на работа како предмет на осигурување- се осигурува дел од финансиската загуба како последица на 
прекинот на работењето на осигуреникот до кој дошло поради остварување на ризикот од пожар и други опасности. Се осигуруваат само 
фиксните трошоци како финансиска загуба, и тоа трошоци за закупнина, плати на вработени, сметки за струја, вода, телефон, интернет, 
најмногу до 30 дена траење на прекин на работата. 
 
(5) Осигурување од одговорност 
 
5.1. Осигурување од одговорност- се осигурува законската одговорност на осигуреникот спрема трети лица за штети на имотот на трети лица 
и за штети поради смрт или повреда на трети лица. Обврската на осигурувачот е ограничена на посебна осигурена сума наведена во 
полисата. 
 
(6) Осигурување на вработените од незгода 

 
6.1. Осигурување на вработените од последици на несреќен случај – незгода- се осигуруваат здрави лица, со општа работна способност, 
вработени кај осигуреникот, на возраст од 16 до 64 години, кои се пријавени како вработени (во Агенцијата за вработување) согласно со 
законските прописи за вработување. Сите вработени се осигуруваат на еднакви осигурени суми за следните последици од несреќен случај: 
смрт поради незгода, траен инвалидитет и трошоци на лекување. 

III. ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Премијата за осигурување се пресметува и искажува во денари (МКД) и претставува бруто премија која се состои од два дела: 
техничка премија и премија за вршење на дејноста осигурување.  Техничката премија е дел од премијата кој е наменет за 
исполнување на обврските од договрите за осигурување.  Техничката премија изнесува 70% од бруто премијата. Премијата во 
Тарифата изразена во стапки или како фиксна премија се однесува за траење на осигурувањето од една година.  Обврските од 
договорот за осигурување се подмируваат од функционалната премија.  
 
(1) Премија за краткорочно осигурување  
За осигурување со период на осигурување помал од една година премијата ќе се пресмета како процент од годишната основна премија и 
тоа според следната табела: 
 

Траење на осигурувањето Процент од годишната бруто премија 

до 15 денови 15% 

до 1 месец 20% 

до 2 месеци 30% 

до 3 месеци 40% 

до 4 месеци 50% 

до 5 месеци 60% 

до 6 месеци 70% 

до 7 месеци 80% 

до 8 месеци 90% 

над 8 месеци 100% 

 
(2) Минимална премија 
Минимална премија за една полиса изнесува 2.400 денари. 
 
(3) Основи за тарифирање 
Тарифирањето во оваа тарифа се врши според два критериуми: 

− Осигурената сума 

− Обемот на покритието 
 

Премијата за одделни видови на осигурување се пресметува како производ од осигурената сума и премиската стапка освен 
за оние предмети на осигурување за кои има определено фиксна премија. 
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(4)  Премиски стапки и фиксни премии според кои се определува вкупната премија во полисата 
 

1. Покритие од основни ризици 
 

Премиските стапки и фиксните премии за основните ризици за одделните предмети на осигурување се: 
 

Осигурени ризици  
по класи на осигурување 

Предмет на осигурување Тарифирање 

08 Пожар и некои други опасности  
Премиска стапка во (%) 

 од осигурената сума 

Пожар 
Гром 
Експлозија 
Луња и град 
Излевање на вода од инсталации 
Паѓање на летала 
Манифестации и демонстрации 

Деловен обејкт 0,082 

Залиха на трговска стока 0,099 

Мебел и опрема 0,082 

Пари при манипулација на прв ризик до: 0,082 

Предмети по спецификација 0,082 

09 Други имоти  
Премиска стапка во (%)  

од осигурената сума 

Провална кражба и разбојништво 

Залиха на трговска стока 0,062 

Мебел и опрема 0,287 

Пари при манипулација на прв ризик за една каса 0,539 

Техничка опрема и компјутери 0,593 

Кршење стакло Кршење стакло на прв ризик до: 1,824 

16 Финансиски загуби  
Премиска стапка во (%)  

од осигурената сума 

Прекин на работа 
Прекин на работа поради пожар и други 
опасности 

0,36 

13 Одговорност  
Премиска стапка во (%) 

 од осигурената сума 

Одговорност 
Општа одговорност кон трети лица 0,07 

Професионална одговорност Согласно соодветна тарифа 

01 Незгода  
Премиска стапка во (%)  

од осигурената сума 

Осигурување на вработени од незгода 

Смрт од незгода 0,07 

Траен инвалидитет 0,06 

Дневен надомест 20 денари 

 
- Осигурување на вработени кај осигуреникот од последици на несреќен случај (незгода) во рамки на комбинирано осигурување на 
трговски друштва - мПретприемач 

 
Осигурувањето на вработените кај осигуреникот од последици на несреќен случај - незгода во пакетот за комбинирано осигурување на 
трговски друштва –мПретприемач се тарифира според Тарифната група 2 од Тарифите на премии за осигурување на лица од последици на 
несреќен случај (незгода): 
  

2. Покритие од дополнителни ризици 
 

Премијата од основни ризици понатаму може да биде зголемена доколку се договори осигурување на дополнителни ризици и/или 
проширување на покритието. 
 
Дополнителни ризици и проширени покритија кои можат да бидат договорени ќе се тарифираат според следните премиски стапки и/или 
фиксни премии: 
 

Дополнителни ризици Предмет на осигурување Тарифирање 

08 Пожар и некои други опасности  
Премиска стапка во (%) 

од осигурената сума 

Поплава на прв ризик Сите осигурени предмети од ризик пожар 0,125 
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Микро земјотрес Деловен објект  5,28 € 

09 Други имоти  
Премиска стапка во (%) 

од осигурената сума 

Крш машини Предмети според спецификација 0,70 

 
Во рамките на пакетот мПретприемач е дозволено како дополнително покритие  (по избор на осигуреникот) да биде вклучено  и 
колективно здравствено осигурување и за помалку од 11 лица и тоа за пакетите: 

 

CROCAREKO согласно Тарифа на премии за доброволно приватно здравствено осигурување 

Просечна пристапна старост Годишна премија 

До 35 години 13.890,ден 

35 до 45 години 18.750,ден 

Над 45 години до 64 години 25.970,ден 

Премијата за деца изнесува 9.719,ден. 

CROCAREKO lite согласно Тарифа на премии за мини доброволно приватно здравствено осигурување 
Просечна старост на колективот Годишна премија 

До 35 години 2.964,ден 

36 до 45 години 3.687,ден 

Над 45 години до 64 години 4.370,ден 

Премијата за деца е иста како и за вработените. 

 
Утврдената премија од основни и дополнителни ризици претставува вкупна основна премија. 
 

IV. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДОПЛАТОЦИ И ПОПУСТИ 
  

 
(1) Пресметување на доплатоци 

 
Пресметаната вкупна основна премија може да бидат зголемена со доплатоците предвидени во оваа тарифа. 
Доплатоците се пресметуваат поединечно и редоследно еден по друг врз основната премија. 
 
Основната премија тарифа може да биде зголемена со следните категории на доплатоци: 
 

1. Доплаток за зголемени вредности 
 

Доплатокот за зголемени вредности ќе се пресметува за полисите кај кои сумата на осигурување на градежниот дел е поголема од 400 
еур за еден м2. Доплатокот ќе се пресметува на тој начин што основната премија ќе се корегира со коефициентот за зголемена вредност. 
Коефициентот за зголемена вреднсот се добива како однос помеѓу зголемената вредност на градежниот дел по м2 и вредноста од 400 
еур за еден м2. 
 

2. Доплаток за зголемен ризик 
 

Доплатокот за зголемен ризик може да биде одобрени од вработените во Службата за прием, ќе се применуваат согласно деловната 
политика на друштвото за осигурвање и според Овластувањата за прием во осигурување. 
  

(2) Пресметување на попусти 
 
Пресметаните основни премии можат да бидат намалени со попустите предвидени во оваа тарифа. 
Попустите се пресметуваат поединечно и редоследно еден по друг врз основната премија претходно зголемена за пресметаните 
доплатоци. 
Секогаш прво се пресметуваат доплатоци, па така зголемената премија се намалува за попустите. 
Основната премија може да биде намалена со следните категории на попусти:  
 

1. Попуст за позитивен технички резултат 
 

Во случај кога осигуреникот нема пријавено ниту една штета во текот на осигурителната година, за следниот период на осигурување добива 
попуст од 5%. 
Овој попуст може да се повтори и во наредните години, така што износот на попустот се зголемува за 5% за секоја година во која не е 
пријавена штета, но најмногу до 25%. 
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Во случај осигуреникот да пријави штета во текот на осигурителната година, го губи целиот попуст на премијата за следната осигурителна 
година. Како пријавена штета во смисла на овој став не се смета штета која е одбиена како неоснована или штета која не ја надминала 
договорената франшиза. 
Попустот за позитивен технички резултат ќе се аплицира и во случај осигуреникот да имал склучено договор за осигурување со друго 
осигурително друштво и притоа во истото немал пријавено штети. 
 

2. Дополнителни попусти одобрени од Службата за прием. 
 

Дополнителните попусти одобрени од вработените во Службата за прием кои се применуваат согласно деловната политика на друштвото 
за осигурвање и според Овластувањата за прием во осигурување. 
 
(3) Дополнителна премија за осигурување на предмети според спецификација 

 
Покрај осигурувањето на предмети кои се сопственост на осигуреникот и кои се евидентирани во неговата сметководствената евиденција, 
со оваа тарифа постои можност да се осигураат и предмети според спецификација за кои осигуреникот ќе плати дополнителна премија. 
Специфицираните предмети треба да бидат дефинирани во посебна спецификација со следните параметри: име/ознака, тип, модел, 
количина, новонабавна вредност, доколку има фактура за набавка и година на производство односно купување на предметот. 
 

V. ВИДОВИ НА ПОКРИТИЕ СПОРЕД ОСИГУРЕНИТЕ РИЗИЦИ 
 
Комбинираното осигурување на деловни субјекти – мПретприемач обезбедува осигурителна заштита на имотот на осигуреникот кој е 
наведен во полисата и тоа од пожар и други опасности, од провална кражба и разбојништво, од кршење стакло, од кршење машини, од 
финансиски загуби поради прекин на работа од материјални (имотни) штети, одговорноста кон трети лица, незгода за вработените кај 
осигуреникот, како и од дополнителни ризици, кои ќе бидат договорени, наведени во самата полиса или опфатени со посебна полиса и за 
кои осигуреникот ќе плати дополнителна премија. 
 
 

Основни ризици 

Пожар и некои други опасности 

Пожар 

Гром 

Експлозија 

Луња и град 

Излевање на вода од инсталации 

Паѓање на летала 

Манифестации и демонстрации 

Други имоти 
Провална кражба и разбојништво 

Кршење стакло 

Финанскиски загуби Финансиски загуби од прекин на работа поради амтеријална (имотна) штета 

Одговорност 
Општа одговорност кон трети лица 

Професионална одговорност 

Незгода на вработени 

Смрт од незгода 

Траен инвалидитет 

Трошоци за лекување 

 
 

Дополнителни ризици 

Пожар и некои други опасности 
Поплава, порој и високи води 

Земјотрес 

Други имоти Кршење машини 

Здравствено осигурување 
Crocareko 

Crocareko lite 

 

 

VI. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ  
 

  
Осигурените суми наведени во полисата можат да бидат определни на три начини: 
 

− Според сметководствени податоци на осигуреникот 

− Според спецификација на осигурените предмети 

− Според ограничувањата за осигурените суми определени од осигурувачот 
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Формата на пресметување на осигурените суми и ограничувањата на осигурените суми определени од осигурувачот за одделни предмети 
на осигурување и/или одделни ризици се дефинирана во следната табела: 
 
 

Осигурени ризици  
по класи на осигурување 

Предмет на осигурување Осигурена сума 

08 Пожар и некои други опасности   

Пожар 
Гром 
Експлозија 
Луња и град 
Излевање на вода од инсталации 
Паѓање на летала 
Манифестации и демонстрации 

Деловен обејкт 
400 € за 1м2 од површината на 

градежниот објект 

Залиха на трговска стока Според сметководствени 
податоци и/или според 

спецификација Мебел и опрема 

Пари при манипулација на прв ризик до: 12.000 денари 

Предмети по спецификација Според спецификација 

09 Други имоти   

Провална кражба и разбојништво 

Залиха на трговска стока Според сметководствени 
податоци и/или според 

спецификација Мебел и опрема 

Пари при манипулација на прв ризик за една каса 12.000 денари 

Техничка опрема и компјутери  

Кршење стакло Кршење стакло на прв ризик до: 
2.50% од вредноста на 

деловниот објект 

16 Финансиски загуби   

Прекин на работа 
Прекин на работа поради пожар и други 
опасности 

До 250.000 денари 

13 Одговорност   

Одговорност 
Општа одговорност кон трети лица 615.000 денари 

Професионална одговорност Согласно соодветна тарифа 

01 Незгода   

Осигурување на вработени од незгода 

Смрт од незгода 360.000 

Траен инвалидитет 720.000 

Дневен надомест 50 денари 

 
 

Дополнителни ризици Предмет на осигурување Осигурена сума 

08 Пожар и некои други опасности   

Поплава, порој и високи води Сите осигурени предмети од ризик пожар 
До 20% од осигурената сума на 

осигурените предмети 

Микро земјотрес Деловен објект  10.000 € 

 
 
CROCAREKO 

Осигурен ризик 
Годишна сума на осигурување  

во годишен агрегат 
Франшиза 

Специјалистичко вонболничко лекување 123.000,ден НЕ 

Болничко лекување 615.000,ден НЕ 

Лекови 30.750,ден НЕ 

Стоматологија 30.750,ден НЕ 

 
CROCAREKO lite 

Осигурен ризик 
Годишна сума на осигурување  

во годишен агрегат 
Франшиза 

Хируршки интервенции и болничко лекување 184.500 ден. (3.000 ЕУР) НЕ 

Малигни заболувања 307.500 ден. (5.000 ЕУР) НЕ 
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Отстапки од ограничувањата на осигурените суми за одделни предмети на осигурување и/или одделни ризици можат да одобрат 
вработените во Службата за прием, ќе се применуваат согласно деловната политика на друштвотo за осигурување и според Овластувањата 
за прием во осигурување. 
 
Задолжителни ограничувања на осигурените суми на осигурените предмети при осигурување од ризикот провална кражба и 
разбојништво 

 
Поединечни предмети, група на предмети или дел од група на предмети во оваа тарифа можат да бидат осигурани од ризикот провална 
кражба и разбојништво единствено со задолжителни ограничувања на осигурените суми.  
Ограничувањата на осигурените суми се одделно искажани во полисата во денари. 

 
Трговските стоки кои можат да бидат дел од вкупните залихи на трговска стока која се осигурува, а за кои се применува задолжително 
ограничување на осигурените суми се следните категории: 
 

09 Други имоти Предмет на осигурување 
Ограничување на 
осигурената сума 

Провална кражба и разбојништво 

Залиха на алкохолни пијалоци 10.000 денари 
Залиха на цигари, пури, цигарилоси и други производи од тутун 20.000 денари 
Залиха на сите видови компјутери и компјутерска опрема 120.000 денари 
Залиха на мобилни телефони 60.000 денари 
Залиха на парфеми и парфимирани тоалетни води 40.000 денари  

 
Независно од износот на вкупната осигурена сума на залиха на трговска стока наведена во полисата обврската на осигурувачот за надомест 
на штета од провална кражба и разбојништво за категоријата на залиха на трговска стока која подлежи на ограничувања е ограничена до 
износот на осигурените суми кои се одделно искажани во полисата за таа категорија на трговска стока.  
Со ова ограничувања не се зголемува вкупната осигурена сумана залиха на трговска стока. Ограничувањата на осигурените суми кои се 
одделно искажани во полисата се највисокиот износ на  
обврската на осигурувачот по полисата за ризкот провална кражба и разбојништво без оглед на бројот на осигурени случаи, како и без 
оглед на вкупната осигурена сума на залиха на трговска стока. 
 

VII. ФРАНШИЗА 
  
Франшизата е износ наведен во полисата или условите кој се одбива од секоја штета која произлегува од еден штетен настан во таа 
секција од полисата.  
Франшизата за определена класа или тарифа или за посебна група на ризици или поединечен ризик е посебно наведена во полисата.  
 
Износите на задолжителните франшизи поделени по осигурени ризици и по предмет на осигурување се дадени во следната табела: 
 
 

Осигурени ризици  
по класи на осигурување 

Предмет на осигурување Франшиза во секој штета 

08 Пожар и некои други опасности   

Пожар 
Гром 
Експлозија 
Луња и град 
Излевање на вода од инсталации 
Паѓање на летала 
Манифестации и демонстрации 

Деловен обејкт 

1.300 денари 

Залиха на трговска стока 

Мебел и опрема 

Пари при манипулација на прв ризик до: 

Предмети по спецификација 

09 Други имоти   

Провална кражба и разбојништво 

Залиха на трговска стока 

1.300 денари 
Мебел и опрема 

Пари при манипулација на прв ризик за една каса 

Техничка опрема и компјутери 

Кршење стакло Кршење стакло на прв ризик до: 1.300 денари 

16 Финансиски загуби   

Прекин на работа 
Прекин на работа поради пожар и други 
опасности 

3 дена, над 3 дена 10% од 
штетен настан 

13 Одговорност   

Одговорност Општа одговорност кон трети лица 
10% од штетата, но  

не помалку од 5.000 денари 
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Професионална одговорност Согласно соодветна тарифа 

01 Незгода   

Осигурување на вработени од незгода 

Смрт од незгода 

Без франшиза Траен инвалидитет 

Дневен надомест 

  
Дополнителни ризици Предмет на осигурување Франшиза во секоја штета 

Микро земјотрес Деловен објект  
5% франшиза од  

сумата на осигурување 

Здравствено осигурување - Без франшиза 
 
 

VIII. ПРИМЕНА НА ТАРИФАТА 

Посебна тарифа за комбинирано осигурување на трговски друштва мПретприемач, влегува во сила со денот на донесување и ќе се 
применува за договори за осигурување склучени по денот на донесување на оваа Посебна тарифа. 
 
 
 

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД 
Друштво за неживотно осигурување Скопје 

Претседател на Одбор на директори 
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