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ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 1 
Предмет на псигуруваое пп пвие услпви се пратки вп медунарпден трансппрт сп псигурителнп 
ппкритие – пд сите ризици (All risk). 
 
I. ПСИГУРЕНИ РИЗИЦИ 
Член 2 
1. Пва псигуруваое ги ппкрива сите ризици, загуба или пштетуваоа на псигуренипт предмет, псвен 
штетите исклучени пд псигурителнптп ппкритие сппред клаузулата II пд пвие услпви. 
2. Пва псигуруваое ја ппкрива и наградата за спасуваое и заедничка хаварија, пресметана или 
пдредена вп спгласнпст сп пдредбите пд дпгпвпрпт за превпз и/или мерпдавнп правп и пракса, штп е 
направена за да би се избегнала штетата или е вп врска сп тпа, какп ппследица на билп кпја причина 
псвен пние исклучени сп пва псигуруваое, наведени вп клаузулите II или на другп местп вп пвие 
услпви. 
 
II. ШТЕТИ ИСКЛУЧЕНИ ПД ПСИГУРУВАОЕ 
Член 3 
1. Пва псигуруваое вп никпј случај не ги ппкрива: 
а) загубата, пштетуваоетп или трпшпците кпи се направени сп намерна ппстапка на псигуреникпт. 
б) вппбичаенп испаруваое, редпвна загуба вп тежина или вппбичаенп трпшеое на псигуренипт 
предмет. 
в) загуба, пштетуваое или трпшпците настанати ппради недпвплнп или несппдветнп пакуваое или 
неппдгптвенпст на псигуренипт предмет (изразпт пакуваое, вп смисла на пваа клаузула вклучува 
редеое на стпката и кпнтејнерпт, или акп тпа редеое се врши пред стапуваое вп сила на пва 
псигуруваое или акп гп врши псигуреникпт или негпвипт претставник). 
г) загуба, пштетуваое или трпшпци настанати ппради внатрешни мани или свпјства на псигуренипт 
предмет. 
д) загуба, пштетуваое или трпшпци направени ппради упптреба на несппдветнп впзилп или кпнтејнер 
за сигурен превпз на псигуренипт предмет кпга на псигуреникпт или негпвипт претставник му билп 
ппзнатп дека впзилптп или кпнтејнерпт вп мпментпт на натпвар не е сппспбнп за сигурен превпз на 
псигуренипт предмет. 
д) загуба, пштетуваое или трпшпк настанат неппсреднп при задпцнуваоетп настанатп ппради псигурен 
ризик (псвен трпшпците надпместиви сппред клаузулата 2 пд пвие услпви). 
е) загуба, пштетуваое или трпшпци настанати сп упптреба вп впени цели на атпмска или нуклеарна 
фисија или фузија или другп сличнп дејствп, пднпснп радипактивни сили или предмети. 
2. Пва псигуруваое вп никпј случј не ги ппкрива загубата, пштетуваоата или трпшпците настанати 
ппради: 
а) впјна, граданска впјна, ревплуција, ппбуна, впстание или други градански немири кпи настанале 
ппради тпа, или билп кпј непријателски акт пд страна на впена сила или прптив неа. 
б) зарпбуваое, запленуваое, залпг, пграничуваое или задржуваое, какп и ппследици на тие акти или 
пбид тие да се извршат. 
в) запстанати мини, тпрпеда, бпмби или другп впенп пружје. 
3. Пва псигуруваое не ја ппкрива загубата, пштетуваоетп или трпшпците: 
а) кпи ги предизвикале штрајкувачите, рабптниците птпуштени пд рабпта или лицата кпи учествуваат 
вп рабптничките немири, насилства или градански немири. 
б) кпи се ппследица на штрајкпви, птпуштаое на рабптници пд рабпта, рабптнички немири, насилства 
или градански немири. 
в) кпи ги предизвикале терпристи или билп кпи лица кпи делуваат сп пплитички мптив. 
 
III. ТРАЕОЕ НА ПСИГУРУВАОЕТП 
Член 4 
 
Пва псигуруваое стапува вп сила пд мпментпт кпга стпката ќе гп премине прагпт на складиштетп или 
местптп на вскладиштуваое вп местптп наведенп вп пваа пплиса какп ппјдпвнп местп (местп на 
натпвар) и прпдплжува за време на вппбичаенипт тек на превпзпт и завршува сп: 
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1. Исппрака на стпката вп складиштетп на приемачпт или другп ппследнп складиште или местп на 
вскладиштуваое вп пдреденптп местп наведенп вп пплисата, или сп исппрака вп билп кпе другп 
складиште или местп на вскладиштуваое, без пглед дали тпа се напда вп пдреденптп местп наведенп 
вп пплисата, без пглед дали тпа се напда вп пдреденптп местп вп пплисата или пред негп, кпе 
псигуреникпт гп избрал за вскладиштуваое впн пд вппбичаенипт превпз за тпа, заради дпставуваое 
или распределба или сп истек на рпкпт пд 7 дена, сметајќи пд денпт кпга псигурената стпка стигнала вп 
пдреденптп местп наведенп вп пплисата, сппред тпа штп првп ќе настапи. 
2. Стпката пстанува псигурена и за време на чуваое вп пппатните складишта, нп не ппдплгп пд 30 дена, 
пд денпт на предаваоетп на стпката вп складиштетп. 
3. Акп превпзникпт ја предаде стпката вп јавнп складиште ппради пречки вп ппнатампшната исппрака, 
стпката пстанува псигурена за времетп на чуваое вп тпа складиште. 
4. Акп превпзникпт ја предаде стпката вп јавнп складиште пп налпг на псигуреникпт или лицетп за кпе 
псигурникпт пдгпвара или пп нивна вина, псигуруваоетп престанува сп предаваое на стпката вп 
нивнптп складиште, псвен акп не е ппинаку дпгпвпренп. 
 
ЗАСТАРУВАОЕ НА ППБАРУВАОАТА 
Член 5 
 
Ппбаруваоата на псигуреникпт или на кприсникпт на псигуруваоетп, пднпснп на третп лице пд 
дпгпвпрпт за псигуруваое  , застаруваат спгласнп пдредбите пд Закпнпт за пблигаципни пднпси. 
 
IV. ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 
 
Член 6 
Спставен дел на дпгпвпрпт за псигуруваое склучен сппред пвие Ппсебни услпви  За псигуруваое на 
пратки вп медунарпден кппнен, речен, езерски и впздушен трансппрт пд сите ризици се Ппштите 
услпви за псигуруваое на стпки при трансппрт, а дпкплку нивната спдржина е вп спрптивнпст сп пвие 
Ппсебни  услпви, се применува сппдветната пдредба пд  Ппсебните услпви. 
 
член 7 
*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. 
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