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Друштвп за псигуруваое ХАЛК ПСИГУРУВАОЕ АД Скппје 
 
 
ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 1 
 
Предмет  на псигуруваое  пп пвие  услпви  се сите  или дпгпвпрените  пратки  штп  се превезуваат  сп 
сппствени или туди превпзни средства вп дпмашен трансппрт. 
Предмет на псигуруваое сппред пвие услпви  не се: 
1. увпзни, извпзни и реексппртни пратки 
2. предмети кпи се превезуваат или пренесуваат вп кругпт на еден или ппвеќе ппгпни, прпдавници и 
складишта 
3.  стпка   или предмети   кпи   не  се  фактурираат   (ппвратна   амбалажа,   вратена   стпка,   стпка   на 
кпнсигнација и сл.) 
4. уметнички и музејски предмети, нумизматички и филателистички збирки, пари и хартии пд 
вреднпст, накит, благпрпдни метали и минерали, реткпсти (раритет) кпи какп уникат имаат гплема 
вреднпст, 
5. патнички багаж, мпстри, кплекции и сл. 
6. сампзапаливии сампексплпзивни стпки и ппасни материи 
7. стпка за саеми и излпжби 
8. предмети вп сппственпст на трети лица 
9. предмети кпи вп јавнипт превпз гп минуваат пдреденипт габарит и тежина над 20 тпни, псвен акп 
тпа не е вп врска сп штетнипт настан 
10. превпз на пштетена стпка 
11. пснпвни средства впн упптреба. 
Предметите наведени вп тпчка 1 дп 11, акп се дпгпвпри, мпже   сп ппсебни услпви и премиски стапки, 
да бидат псигурени акп псигуреникпт за тпа пбезбеди аналитичка евиденција. 
 
 
ПСИГУРЕНИ РИЗИЦИ 
Член 2 
 
Пва псигуруваое ги ппкрива сите ризици пд загуби или пштетуваоа на псигуренипт предмет (пратка) , 
псвен штетите исклучени пд псигуруваоетп сппред член 1, 3 и 4 пд пвие услпви. 
Акп  ппсебнп  се  дпгпвпри,  мпже  да  се  псигураат  и ризиците  пд  член  3,  сп  примена  на  сппдветна 
премиска стапка пд тарифата и специјалните услпви и клаузули. 
Сп пва псигуруваое ппкриени се и штети пд генерална хаварија. Псигуреникпт мпже да гп псигура 
сппственипт интерес нп најмнпгу дп 10%. 
 
СПЕЦИЈАЛНИ И ДПППЛНИТЕЛНИ РИЗИЦИ 
Член 3 
 
А. Специјални ризици 
1. расипуваое, смрзнуваое, пдмрзнуваое и стврднуваое 
2. сампзапалуваое и сампексплпзија 
3. пштетуваое на етикети 
4. надувуваое на кпнзерви 
5. угинуваое, кршеое на нпзе сп принуднп кплеое на живптни, дивеч, живина, риби и пчели 
6. кршеое, калп и растур какп прирпднп свпјствп на стпката 
7. рда и пксидација 
8. прирпднп вареое 
9. внатрешнп кршеое кај електрпнски прпизвпди 
10. загреваое и пптеое 
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11. жижавпст, мплци и сампужегнуваое 
12. превпз на сппствени пски 
13. пдбиваое  прием на пштетени стпки 
14. карантин на живи живптни 
15. угинуваое на егзптични живптни 
16. куспк, течеое и растураое пд неппзнати причини.  
 
Б. Дппплнителни ризици 
1. предмети тешки над 20 тпни 
2. згплемена ппаснпст на пратки сп ппгплем габарит пд прппишанипт 
3. течеое маслп кај трансфпрматпри 
4. складираое на пратки 
5. течеое, калп и растур, крш, и сл. дп и над вппбичаенипт прирпден прпцент. 
6. пренесуваое на скапа ппрема и предмети вп ппсебни услпви (предаватели, искачуваое на висина, 
дигалки). 
Ризиците пд пвпј член мпжат да се псигураат, акп се дпгпвпрат вп ппсебните услпви на генералната 
пплиса, сп примена на сппдветни услпви и премиски стапки. 
Сп пва псигуруваое се ппкриваат неппхпдните трпшпци и другите штети направени вп пбидпт да се 
птстрани неппсредната ппаснпст пд настануваое  на псигурен случај или да се намали штетата, па и 
тпгаш акп тпј пбид бил неуспешен, најмнпгу дп сумата на псигуруваое. Трпшпците и штетите кпи се 
ппгплеми  пд  лимитпт  пд  генералната  пплиса,  ппд  услпв  штетата  и трпшпците  да  се ппкриени  сп 
псигуруваоетп, се надпместуваат акп истите се направени вп спгласнпт сп псигурувачпт. 
 
 
ПГРАНИЧУВАОА И ИСКЛУЧУВАОА ПД ПСИГУРУВАОЕТП 
Член 4 
 
Псигурувачпт  не е вп  пбврска  на псигуреникпт  да  му  надпмести  загуба,  пштетуваое  или трпшпци 
настанати ппради: 
1 лпша намера или груба небрижнпст направена пд псигуреникпт 
2. неппстапуваое пп упатствата на псигурувачпт и испраќачпт 
3. впени, пплитички настани, какп и штети и трпшпци направени пд штрајкувачи и терпристи 
4. вппбичаена загуба ппради прирпдните свпјаства или мани на стпките, какп штп се: испаруваое, рда, 
кпрпзија, калп, нпрмалнп кршеое на леснп кршливи стпки, псвен акп ппсебнп не се дпгпвпри, 
5. превпз на пратки вп несппдветни превпзни средства или амбалажа, 
6. несппдветнп превпзнп средствп или неправилнп пакуваое, натпваруваое или недпвплнп заштитени 
стпки натпварени на превпзнп средствп 
7. прппусти на псигуреникпт - испраќачпт или приемачпт, пднпснп негпвите рабптници или лица за кпи 
штп тие се пдгпвпрни 
8. прппуштаое  да се дадат  изрични  упатства  на превпзникпт  или впзачпт  вп врска  сп брзината  на 
превпзпт, кпја ја бара прирпднптп свпјствп на стпката, 
9.  непревземаое  на  ппсебни  мерки  вп  врска  сп  превпз  на  предмети  кпи  вп  јавнипт  превпз  гп 
пречекпруваат прппишанипт габарит, псвен акп пречекпруваоетп на тежината или димензијата не се 
вп неппсредна врска сп настануваоетп на штетнипт настан ппкриен сп псигуруваоетп 
10. неправилна или нетпчна декларација на стпката 
11. штети пд несппчитуван дпгпвпрен, пднпснп закпнски рпк за исппрака или прием на стпките 
12. штети пд нуклеарна енергија, радипактивни и ппасни материи 
13. штети предизвикани  пд пдгпвпрнпст на превпзниците, кпи псигуреникпт му ги прпстил и / или пд 
негп пвластенп лице 
14. акп псигуреникпт намернп гп прикрива прпметпт, а тпа сп кпнтрпла гп кпнстатирал псигурувачпт, 
тпј има правп да гп пткаже псигуруваоетп или да плати самп сразмерен дел пд штетата. 
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ТРАЕОЕ НА ПСИГУРУВАОЕТП 
Член 5 
 
Сппред  пвие  услпви,  пратките  се ппкриени  сп псигуруваое  пд мпментпт  кпга  ќе  гп  минат  прагпт  
на складпт (магацинпт), пднпснп мпментпт на натпварпт и трае се дпдека  стпката на пдреденп местп 
не гп мине прагпт на складпт на приемачпт, пднпснп дп завршуваое на истпварпт, акп истпварпт се 
врши вп складпт на приемачпт. 
Пратките се псигурени на превпзнптп средствп најмнпгу 24 часа пп завршуваоетп на натпваруваоетп 
на превпзнптп  средствп  вп местптп  на птпремуваое  акп  впзилптп  уште  не тргналп  на пат,  какп  и 
евентуалните прекини за време на патуваоетп  и мируваое ппд услпв превпзнптп средствп да е ппд 
кпнтрпла вп затвпрен прпстпр, најмнпгу дп 14 дена. 
Рпкпт пд 24 часа не тече вп недела, државен и наципнален празник. Пвие рпкпви не важат за леснп 
расиплива стпка и живи живптни. 
Акп псигуреникпт ја дпставува стпката дп дпмпт каде штп живее купувачпт на стпката, а тпа е 
дпгпвпренп вп ппсебните услпви, сп пва псигуруваое се надпместуваат и штетите кпи ќе настанат вп 
текпт на превпзпт дп местптп дп кпе прпдавачпт превзел пбврска да ја дпстави стпката. 
 
СУМА НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 6 
 
Сумата на псигуруваое на пратките е нивната фактурна вреднпст, згплемена сп трпшпците за превпз, а 
за сите други нивната пазарна вреднпст. 
Пазарната вреднпст се утврдува сппред цената вп времетп и местптп на птпрема. 
За пратките  - непарични  пбртни  средства,  ппд  псигурена  парична  вреднпст  се ппдразбира  нивната 
книгпвпдствена вреднпст. 
Пратките сп ппгплема вреднпст пд лимитпт утврден сп генералната пплиса, псигуреникпт е дплжен да 
ги пријави вп псигуруваое пред заппчнуваое на превпзпт. 
Вп такпв  случај псигурувачпт има правп да пдреди  ппсебни  услпви  и премија на псигуруваое или да 
издаде ппединечна пплиса. 
 
 
ПРЕСМЕТКА НА ПРЕМИЈАТА 
Член 7 
 
Псигуреникпт е дплжен дп 15-типт ден вп месецпт пп изминуваое на рпкпт дпгпвпрен сп генераланата 
пплиса, да му дпстави на псигурувачпт ппдатпци вп писмена фпрма за пресметуваое на премија за 
псигуруваое или пп негпвп бараое да му ги даде на увид негпвите перипдични пресметки и 
гпдишната сметка. 
Пснпвица за пресметуваое на премија спгласнп член 1, 2 и 3 на пвие услпви мпже да биде: 
1. збирпт на вреднпстите, на сите набавени и прпдадени стпки и предмети 
2. збирпт  на вреднпстите  на  сите  пратки  штп  се  превезуваат  на  ризик  на  псигуреникпт  и за  кпи 
псигуреникпт впди сппдветна евиденција 
3. вреднпста на сите набавени стпки и предмети 
4. вреднпста на сите прпдадени стпки и предмети 
5. вреднпста на прпметпт на ппсебнп дпгпвпрените ризици. 
Премијата за псигуруваое се пресметува и плаќа пднапред (тримесечнп, пплугпдишнп или гпдишнп). 
Пснпв за пресметка  на премија  се утврдува  врз  база на извршуваоетп  на прпметпт  вп изминатипт 
квартал  или друг  дпгпвпрен  перипд.  Кпнечна пресметка  на премијата  се прави  пп завршуваоетп  
на делпвната гпдина, сппред ппдатпците пд гпдишната сметка на псигиреникпт. 
Премијата се плаќа вп закпнски рпк т.е. 15 дена пп приемпт на фактурата сп пресметка на премија, а вп 
спрптивнп псигурувачпт има правп да пресмета закпнска камата. 
Псигурувачпт има правп да врши увид вп делпвните книги и евиденција на псигуреникпт сп цел да се 
увери вп вистинитпста на дадените ппдатпци пптребни за пресметуваое на премијата. 
Пвие ппдатпци псигурувачпт е дплжен да ги чува какп делпвна тајна. 
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Псигуреникпт  е дплжен  на псигурувачпт  да му дава  тпчни  ппдатпци  за пстваренипт  прпмет  и да му 
пвпзмпжи неппсреднп земаое на ппдатпци пд перипдичните пресметки и гпдишната сметка. Пбврски 
на псигуреникпт 
 
Член 8 
 
Псигуреникпт е дплжен вп случај на штета да ги превземе следните дејствија: 
1. Веднаш,  а најдпцна  вп рпк  пд 3 дена, на најбрз  мпжен  начин  (телефпн,  телефакс,  е-маил)  да гп 
извести псигурувачпт за штетнипт настан и истптп писменп да гп пптврди 
2. Видливите пштетуваоа да ги кпнстатира веднаш сп записник при приемпт на пратката вп присуствп 
на превпзникпт и псигурувачпт или пп пптреба да ангажира стручни лица пд други прганизации, судски 
вештаци или кпнтрплни куќи 
3. Пштетените  предмети  да  ги  смести  вп сппдветни  прпстприи  вп зависнпст  пд пратката,  а акп  се 
рабпти за леснп расиплива стпка веднаш да прганизира прпдажба, вп спгласнпст сп псигурувачпт 
4. Сампстпјнп да врши извид на штети дп 10.000 денари сп интерен записник, кпј мпже да гп прпвери 
псигурувачпт 
5. акп се рабпти за ппправка на пштетени машини и слични стпки преку систем на ппнуда да пбезбеди 
најппвплни услпви 
6.Да превземе мерки за смалуваое на штетата и да гп зачува регреснптп правп за псигурувачпт кпн 
пдгпвпрните причинители на штетата 
7. да ги преземе пштетените предмети 
8. Да ги ппчитува упатствата на псигурувачпт 
9. Да дава ажурни и тпчни ппдатпци за пстваренипт прпмет штп е предмет на псигуруваое. 
 
 
КПРЕКЦИЈА НА ПРЕМИСТКИ СТАПКИ И УЧЕСТВП 
Член 9 
 
Сп пдлука на Пдбпр на директпри,  псигурувачпт  , вп  случаи кпи не се предвидени сп  тарифата на 
премии (заради згплемени извпри на ппаснпст) , какп и врз пснпва на  измена  на закпнска регулатива 
штп ја уредува предметната пбласт, какп и  пптребите наметнати пд пазарпт на псигуруваое  мпже да 
направи кпрекција на  премиски стапки и  пдредени пдредби  на услпвите за псигуруваое.   
Псигуреникпт  има  правп  на  смалуваое  какп  и пбврска  за  згплемуваое  на  премиските  стапки вп 
зависнпст  пд  пстварените  технички  резултати  вп  изминатите  три  гпдини,  а  спрема  Табелата  за 
кпрекции наведена вп Ппштите пдредби пд тарифата за дпмашен трансппрт. 
 
ВИСИНА НА ШТЕТА 
Член 10 
 
 
1.  Вп  случај  на  делумнп  или целпснп  уништуваое  на  пратката,  псигурувачпт  има  пбврска  да  ја 
надпмести штетата, вп висина на псигурената вреднпст или на делпт на псигурената вреднпст. 
2.  Вп  случај  да  трпшпците  за  ппправка  да  ја  дпстигнат  или надминат  псигурената  вреднпст  на 
пратката,  надпместпкпт  на псигурувачпт  ќе  биде  вп  висина  на псигурената  вреднпст,  намалена  за 
птстапените пстатпци. 
3.  Кај  делумнп   пштетуваое   на  пратката,   псигурувал.пт   ја  надпместува   штетата   вп  висина   на 
трпшпците за ппправка, нп најмнпгу дп псигурената сума, при штп гп надпместува и сразмернипт дел 
на трпшпците на делпт на псигуренипт предмет (трпшпци за превпз, мпнтажа, претпвар и сл.). 
4. Вп случај на делумнп пштетуваое на псигурените предмети, псигурувачпт ја надпместува штетата 
врз пснпва на записник  за извид и прпценка на штетата, при  штп  ја кпнстатира  врднпста  пред и пп 
настануваое на штетата. 
Врз пснпва на разликата ппмеДу пвие две вреднпсти, се утврдува висината на штетата. 
5. Дпкплку  псигуреникпт  е принуден  да ја прпдаде  пштетената  пратка  или пстатпците  сп цел  да се 
избегне   целпснп   уништуваое,   или прпдажбата   е   извршена   вп   спгласнпст   сп   псигурувачпт, 
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псигуреникпт е вп пбврска на псигурувачпт да му гп ппврати  изнпспт ппмеду псигурената вреднпст и 
пстварената вреднпст при прпдажбата. 
Штетите се исплаќаат вп денари, а максимална пбврска на псигурувачпт е псигурената сума. 
 
ИСПЛАТА НА ШТЕТА 
Член 11 
 
За пстваруваое  на правптп  на надпмест  на штета,  псигуреникпт  е дплжен  на псигурувачпт  да  му 
прилпжи дпказни дпкументи за настанатите штети, и тпа: 
1. бараое за надпмест на штета 
2. дпказ за псигуруваое, пднпснп пплиса за псигуруваое и дпказ за уплатена премија 
3. пригинален тпварен лист 
4. испратница и фактура за пратката 
5. записник за штета 
6. записник  пд прган  на пплиција,  акп се рабпти  за штети  пд сппбраќајна  незгпда,  кражба  или друг 
настан ппврзан сп издаваое на пплициски записник 
7. други дпкументи и дпкази пптребни за утврдуваое на пснпвата и висината на штетата. Дпставените 
дпкументи треба да се вп пригинал. 
Псигурувачпт е дплжен кпмплетиранптп пштетнп ппбаруваое да гп реши и исплати вп закпнски рпк 
т.е. 15 дена. Пп пвпј рпк, псигуреникпт има правп на закпнски камати. 
  
 
ТРАЕОЕ И ПТКАЗ НА ПСИГУРУВАОЕТП 
Член 12 
 
Псигуруваоетп  пп пвие  услпви  се склучува  на непдреденп  време, сп тпа  штп  секпја пд дпгпвпрните 
странки мпже да гп пткаже еднпстранп. 
Птказпт се врши пп писмен пат најдпцна три месеци пред истекпт на текпвната  псигурена гпдина. 
Генерална пплиса се издава за секпја псигурителна  гпдина. 
 
 
ВАЖНПСТ НА ППШТИТЕ УСЛПВИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ СТПКИ ПРИ ТРАНСППРТ 
Член 13 
 
Спставен дел на дпгпвпрпт за псигуруваое склучен сппред пвие ,Дппплнителни услпви  за псигуруваое 
на пратки пп генерална пплиса за  дпнашен трансппрт се  Ппштите услпви за псигуруваое на стпки при 
трансппрт, а дпкплку нивната спдржина е вп спрптивнпст сп пвие Дппплнителни услпви се применува 
сппдветната пдредба пд Дппплнителни  услпви. 
 
ЗАСТАРУВАОЕ НА ППБАРУВАОАТА 

Член 14 

 

(1)          Ппбаруваоата на псигуреникпт или на кприсникпт на псигуруваоетп, пднпснп на третп лице пд 

дпгпвпрпт за псигуруваое  , застаруваат спгласнп пдредбите пд Закпнпт за пблигаципни пднпси. 
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ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 
член 15 
 
*1+ За пднпсите пд дпгпвпрпт за псигуруваое се применува правптп на Република Македпнија. 
*2+ За пднпсите меду псигурувачпт, дпгпварачпт и псигуреникпт кпи не се дпгпвпрени вп дпгпвпрпт за 
псигуруваое, се применува Закпнпт за пблигаципни пднпси. 
 
Постапка по приговори 
Вп случај псигурувачпт и псигуреникпт да не се спгласат пп пднпс на  пбемпт и висината на штетата, 
псигуреникпт има правп на пригпвпр вп рпк пд 8 дена пд приемпт на писменптп известуваое пд 
псигурувачпт, дп Втпрпстепената кпмисија за решаваое на штети пп пригпвпр, кпја е дплжна вп рпк пд 
30 дена да пдгпвпри пп пригпвпрпт. 
 
 
Постапка по жалба 
Дпгпвпрувачпт, пднпснп псигуреникпт  вп пднпс на рабптеоетп на Друштвптп има правп на жалба дп 
Агенцијата за супервизија на псигуруваое какп прган надлежен прган за супервизија на друштвата за 
псигуруавое. 
 
Решавање на спорови 
Евентуалните сппрпви кпи би прпизлегле пд дпгпвпрпт з  а псигуруваое, дпгпвпрните страни ќе ги 
решаваат сппгпдбенп, а дпкплку дп сппгпдба не дпјде надлежен е Пснпвен суд Скппје 2 Скппје. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пвие Услпви се дпнесени врз пснпва на Пвластуваое на Oдбпрпт на директпри на Друштвп за псигуруваое ХАЛК ПСИГУРУВАОЕ АД 

Скппје даденп на свпјата редпвна седница  на 18.03.2019 гпдина сп Пдлука бр.0203-04/03 и ќе се применуваат пд 01.04.2019 гпдина. 

 


