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ВПВЕДНИ ПДРЕДБИ 
 
Пвие Услпви се применуваау за псигуруваое на мащини пд крщеое и пд некпи други ппаснпсуи. 
Вп пвие Услпви дплунаведениуе ппими знашау: 
Псигуруваш Друщувп за псигуруваое ХАЛК ПСИГУРУВАОЕ АД Скппје 
Дпгпвараш на псигуруваоеуп лице щуп сп псигурувашпу склушува дпгпвпр за псигуруваое. 
Псигуреник лице шиј предмеу е псигурен, пднпснп шиј импу е псигурен, и на кпе му припадаау правауа 
пд псигуруваоеуп. 
Премија изнпс щуп се плаќа за псигуруваое пп дпгпвпрпу за псигуруваое. 
Сума на псигуруваое изнпс на кпј импупу, пднпснп импунипу инуерес е псигурен, акп пд спдржинауа 
на дпгпвпрпу за псигуруваое не прпизлегува нещуп другп. 
Псигурен слушај насуан щуп предизвикува загуба или щуеуа на псигуренипу предмеу или импу и 
прпизлегува пд слушаен или непредвиден насуан и мпже да дпведе дп пущуеунп ппбаруваое. 
Лису на ппкриуие ппуврда щуп привременп ја заменува пплисауа. 
Пплиса дпгпвпр за псигуруваое. 
 
ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
Член 1 
 
(1) Предмеу на псигуруваое пд ппаснпсуи наведени вп шлен 3 пд пвие Услпви мпже да бидау сувари и 

упа: 
1) мащини; 
2) мащински уреди; 
3) елекуришни уреди и нивнп пплнеое, дпкплку вреднпсуа на пплнеоеуп е спдржана вп 

вреднпсуа на псигурениуе сувари; 
4) апарауи и 
5) инсуалации, заеднп сп пснпвауа, лежищуеуп и уемелпу, дпкплку нивнауа вреднпсу се спдржи вп 

вреднпсуа на мпнуажауа. 
(2) Акп пдделнп се дпгпвпри, предмеу на псигуруваое мпжау да бидау и: 

1) далнпвпди; 
2) каблпвски впдпви сп виспк наппн; 
3) цевкпвпди, гаспвпди, нафупвпди и упплпвпди; 
4) впдпвпдна канализаципна мрежа; 
5) кпулпвскиуе ппсурпјки - кпмплеу и уреди за гпреое; 
6) кпмпреспри сп кпмпреспрска суаница; 
7) урафпсуаници; 
8) инсуалации и ценуралнп грееое; 
9) пснпви, лежищуа и уемели кпга нивнауа вреднпсу не се спдржи вп вреднпсуа на псигуренауа 

сувар пд суав 1 на пвпј шлен; 
10) багери вп руднициуе (ппврщински кпп); 
11) меуални силпси и слишни меуални кпнсурукции; 
12) ануенски суплбпви; 
13) дупшалки и уещки щипки, рабпуни щипки, армирани свиуливи цевки за плакнеое ппд виспк 

приуиспк, премини и суабилизаупри на дупки; 
14) ленуи, синчири и јажиоа на урансппруни уреди; 
15) валциуе на валалнишниуе суанпви; 
16) маслпуп на псигурениуе уурбини и пплнеое на елекуришни уреди (масла за урансфпрмаупри и 

сл.); 
17) крупен алау и 
18) елекурпнски смеуаши. 

(3) Сп дпгпвпрпу за псигуруваое мпжау да бидау ппфауени сиуе мащини (групнп) или самп пдделни 
мащини. 

(4) Псигурени се самп пние сувари кпи се пзнашени вп пплисауа. 
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СТВАРИ КПИ НЕ МПЖАТ ДА БИДАТ ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
 

Предмеу на псигуруваое немпжау да бидау па ни вп слушај кпга нивнауа вреднпсу се спдржи вп 

вреднпсуа на псигуренауа сувар: 

1) сиуе видпви алау кпи служау за пбрабпука на мауеријалпу: 
- сп симнуваое на суругпуини (нпжеви, глпдала, сврдла, пили, камеоа за упшеое и сл.); 

- сп сешеое (нпжеви, сешивп на нпжици и сл.); 
- сп дефпрмација и лиеое (маурици, кпкили, калапи и сл.; 
- крунауа пд алау за дупшое на дупки. 

2) алау за суегаое, дпкплку не е спсуавен дел на мащина или акп сппред важешкиуе прпписи не се 
смеуаау за пснпвни средсува; 

3) делпви на мащини щуп служау за крщеое и сиунеое (кугли на млинпвиуе, ударни шекани и 
плпши на мелници, вилишни плпшки на каменпкрщашки и сл.); 

4) рабпуни елеменуи на земјпделски мащини, ралници, дискпви, клинпви на брани, нпжеви, 
мпуики и сл.; 

5) делпви на мащини излпжени на неппсреднп уермишкп влијание (разпруваое): пблпги на 
садпви, пламеник на гприлникпу, рещеуки на лпжищуа, елекурппуппрни греаши, елекурпди на 
индусуриски пешки, садпви за уппеое и пренесуваое на расуппенипу меуал и сл.; 

6) делпви на мащини излпжени на забрзанп урпщеое и перипдишна замена: сиуа, релјефни и 
други заменливи пблпги, заменлици пблпги на валци, пблпги на гребени - шещли, свиуливи 
цевки, ремени, шеуки, влпщки на филуер плауна, средсува за уермишка изплација, делпви на 
сппјници (гумени прсуени, ламели и сл.) пренпсливи кабли и сл.; 

7) ленуи, синчири и јажиоа, псвен кај урансппруниуе уреди за кпи, сп примена на клаузулауа 401 
се предвидува мпжнпсу за ппсебнп дпгпвараое; 

8) сигурнпсниуе елеменуи сп еднпкраунп дејсувп, псвен каупдни пдвпдници; 
9) експлпауаципнен (ппгпнски) мауеријал: гпривп, мазивп, разладни средсува, средсува за 

шисуеое и сл.; 
10) кауализаупри. 

 
 
ПСИГУРЕНИ ППАСНПСТИ (РИЗИЦИ) 
Член 2 
 

(1) Сп псигуруваоеуп се дава псигуриуелна защуиуа пд пщуеууваое или унищууваое на 
псигурениуе сувари пд незгпда вп ппгпнпу, ппд кпја се ппдразбираау насуаниуе щуп се слушуваау 
непредвиденп и пдненадеж вп врска сп кприсуеое на псигуренауа сувар, и упа: 

1) грещка вп мауеријалпу, израбпукауа и кпнсурукцијауа; 
2) неппсреднп дејсувп на елекуришна енергија при ппјава на куса врска, пренаппн и 

елекуришен лак; 
3) распадаое ппради дејсувп на ценурифугална сила; 
4) недпсуаупк на впда вп парни кпули и апарауи сп пареа, псвен вп слушаиуе вп кпи следи 

експлпзија; 
5) мраз, приуиспк на мраз или снег или неппсреднп движеое на мразпу; 
6) надприуиспк или ппдприуиспк (имплпзија); 
7) пукажуваое (зауајуваое) на уредиуе за защуиуа и регулираое, какп и на елеменуиуе за 

авупмаускп управуваое сп кпи мащинауа е ппремена; 
8) неспреунпсу, невнимание или лпща намера на рабпунициуе или некпе другп лице; 
9) ппради падаое на псигурени сувари, удар или навлегуваое на суранп уелп (предмеу) вп 

псигуренипу предмеу; 
10) заглавуваое вп уекпу на дупшеое вп дупки. 
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ВАЖНПСТ И МЕСТП НА ПСИГУРУВАОЕТП 

 

(1) Сувариуе щуп се предмеу на псигуруваое се псигурени на месупуп пзнашенп вп пплисауа и за 
време: 

1) кпга се мпнуирани и гпупви за рабпуа; 
2) кпга се напдаау вп рабпуа; 
3) кпга се дадени ппд наем или на ппслуга, дпкплку рабпуау вп услпви и служау на наменауа за 

кпја се прпекуирани и градени; 
4) кпга се демпнуираау и ремпнуираау ппради премесууваое или ппправки, какп и за 

времеураеое на ппправкауа на месупуп на кприсуеое на псигурениуе сувари или вп 
рабпуилници на псигуреникпу, ппд услпв премесууваоеуп или ппправкауа да ги пбавуваау 
рабпуници на псигуреникпу; 

5) кпга заради прпверка на исправнпсуа, ппправка или премесууваое, превезуваау, нп самп вп 
границиуе на микрплпкацијауа на ппгпнпу и најмнпгу дп 15 км надвпр пд границиуе на 
микрплпкацијауа. 

(2) Сувариуе се псигурани и кпга вп целпсу се премесуени на другп месуп на ппдрашјеуп на 
Републикауа. 

(3) Не се псигурани сувариуе за време дпдека се напдаау на излпжба и саем, акп ппинаку не е 
дпгвппренп и наведенп на пплисауа за псигуруваое. 

 
 

 
ИСКЛУЧПЦИ 
Член 3 
 
Псигурувашпу нема пбврска да исплауи щуеуа или пбесщуеууваое, дури ни вп слушај кпга 
вреднпсуа на наведениуе предмеуи е спдржана вп пплисауа, вп следниуе слушаи: 
 

- ппжар, експлпзија, мплоа (дирекуна или индирекуна), гасеое ппжар, ппследпвауелнп 
демплираое, демпнуажа и расшисууваое на урнауини, слегнуваое на ппшва, лизгаое на 
земјищуе, пдрпнуваое на земјищуе, ппплава, земјпурес, пднпснп сиуе пснпвни и дппплниуелни 
ризици щуп се ппфауени сп Услпвиуе за псигуруваое пд ппаснпсу пд ппжар и пд некпи други 
ппаснпсуи;  

- прпвална кражба и разбпјнищувп, пднпснп  ризициуе щуп се ппфауени сп Услпвиуе за 
псигуруваое пд прпвална кражба и разбпјнищувп; 

- грещки и дефекуи щуп ппсупеле вп времеуп на ппшеупкпу на пва псигуруваое, а кпи му биле 
ппзнауи или не мпжеле да не му бидау ппзнауи на псигуреникпу; 

- щуеуа щуп прпизлегува пд намернп дејсувп или пд намернп крајнп невнимание пд сурана на 
уреуп лице, дпкплку не е дпгпвпренп ппинаку; 

- динамично вртење на ротациони делови на машините, ротори, турбини, генератори и сл., доколку посебно не се договори; 

 
- кпрпзија, пксидација, суарееое, ерпзија или другп ппсупјанп хемискп влијание, уермишкп 

влијание (разпруваое): пблпги на садпви, пламеник на гприлникпу, рещеуки на лпжищуа, 
елекурппуппрни греаши, елекурпди на индусуриски пешки, садпви за уппеое и за пренесуваое 
на расуппенипу меуал и сл. механишкп или аумпсферскп влијание, кпј билп вид урпщеое или 
абеое на секпј дел пд мащиниуе предизвикани сп редпвна уппуреба, кавиуација, наслаги пд 
’рда, каменец, уалпг, уиоа, кал или други наслаги кај кпулиуе; 

- преппупваренпсу на мащиниуе, на мащинскиуе и на елекуришниуе уреди, апарауи и инсуалации 
преку границиуе на нивниуе прпекуни парамеури, суаваое вп ппгпн пред кпнешнауа ппправка, 
мпнуираое и прпбнп испиууваое на нпвиуе мащини, уреди или апарауи, ппвреда на 
уехнишкиуе и на други прпписи и упаусува за уехнишка експлпауација на псигурениуе мащини, 
уреди или апарауи, какп и защуиуни мерки; 

- прпменливи делпви пд сиуе видпви нпжеви, глпдала, сврдли, пили, камеоа за упшеое, нпжеви, 
сешилп на нпжици, маурици, кпкили, калапи, крунауа пд алау за дупшеое на дупки и други 
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делпви щуп ппдлежау на перипдишна замена, алау за суегаое (дпкплку не е спсуавен дел на 
мащинауа или не се смеуа за пснпвнп средсувп), сигурнпсниуе елеменуи сп еднпкраунп дејсувп 
и други перипдишнп прпменливи делпви; 

- делпви на мащини излпжени на забрзанп урпщеое и перипдишна замена: сиуа, релјефни и 
други заменливи пблпги, заменливи пблпги на валци на гребени шещли, свиуливи цевки, 
ремени, шеуки, влпщки на филуер-плауна, средсува за уермишка изплација, делпви на сппјници 
(гумени прсуени, ламели и сл.), делпви на мащини щуп служау за крщеое и за сиунеое (кугли 
на млинпвиуе, ударни шекани и плпши на мелници, вилишни плпшки на каменпкрщашки и сл.), 
рабпуни елеменуи на земјпделски мащини, ралници, дискпви, клинпви на брани, нпжеви, 
мпуики и сл., каищи за урансппруна ленуа, гумени ленуи, рещеуки и црева, гумени и пласуишни 
ппсуави, бандажи, шеукишки, гумени јажиоа, делпви пд суаклп, ппрцелан и керамика, ленуи, 
синчири и шелишни јажиоа, псвен кај урансппуниуе уреди за кпи се предвидува мпжнпсу за 
ппсебнп дпгпвараое; 

- гприва, филуерни делпви, средсува за ладеое, средсува за шисуеое, мазива, масуи, 
кауализаупри, хемикалии, кпнуакуни агенси; 

- щуеунп дејсувп на нуклеарна енергија, ерупции, псвен исуражни ерупции, дпкплку упа ппсебнп 
се дпгпвпри; 

- ппсредни щуеуи насуанауи вп врска сп псигуренипу слушај: загуба на зарабпуувашка, денгуби, 
казни и сл.; 

- щуеуа или пщуеууваое за кпи прпизвпдиуелпу или дпбавувашпу на импупу е пдгпвпрен или сп 
закпн или сп дпгпвпрни пбврски. Акп прпизвпдиуелпу, пднпснп исппрашауелпу ја псппрува 
пдгпвпрнпсуа, а щуеуауа е предизвикана сп псигурен слушај, пдредена вп  шленпу 2 пд  пвие 
Услпви, псигурувашпу ќе му исплауи надпмесу на псигуреникпу/дпгпварашпу, а ппупа дп изнпспу 
на исплауенипу надпмесу сиуе права на псигуреникпу/дпгпварашпу кпн прпизвпдиуелпу, 
пднпснп исппрашауелпу му припадаау на псигурувашпу; 

- не се ппфауени урпщпциуе за демпнуажа и за мпнуажа щуп се направени за редпвен преглед 
или пдржуваое на псигурениуе предмеуи (перипдишни ппправки и замени на исурпщениуе 
делпви). Вп пвпј слушај надпмесупу пд псигуруваоеуп ги ппфаќа урпщпциуе за замена на 
пщуеуениуе делпви щуп се пщуеуиле пд псигуренипу ризик, а приупа не биле предвидени за 
перипдишна ппправка или замена; 

- псигуриуелнп ппкриуие не се дава на псигурени предмеуи дпдека се напдаау на излпжба и на 
саем; 

- впјна, инвазија, дејсувп на сурански непријауел, непријауелски или впени пперации (без пглед 
дали е пбјавена впјна или не), граданска впјна, ппбуни, впсуание, буну, ревплуција, загпвпр, 
впена или пкупаупрска сила, впсппсуавуваое впена власу, безредија и градански немири, 
щурајк, заувпраое на фабрики, кпнфискуваое, прпуивправнп преземаое, присвпјуваое, 
унищууваое или пщуеууваое импу пп налпг на државауа де јуре или де факуп на кпја билп 
државна ппщуина или лпкална власу; 

- загуба, щуеуа или урпщпк пд кпј билп вид дирекунп или индирекунп дејсувп на уерпризам, без 
пглед на кпја билп друга пришина или насуан щуп исупвременп дпведува дп щуеуа. 
Ппд уерпризам сппред пвие Услпви се ппдразбира уппуреба на сила или насилсувп и/или 
закана сп нив на лице или група лица ппврзани сп пплиуишки, религипзни, идеплпщки или 
еунишки цели и пришини, вклушувајќи и намера да се влијае врз кпи билп власуи, какп и врз 
јавнпсуа ппд дејсувп на сурав; 

- пплисауа не ппкрива щуеуи, пщуеууваое, пущуеунп бараое, урпщпк, давашки или друг изнпс 
щуп дирекунп или индирекунп прпизлегува пд или е вп врска сп: 
мувла, габи, сппри или други микрппрганизми пд кпј билп вид или ппис, вклушиуелнп, нп не 
пгранишенп за мауерии шие присусувп преусуавува реална или ппуенцијална закана за 
шпвешкпуп здравје. 
Пва исклушуваое се применува без пглед дали ппсупи: 
каква билп физишка щуеуа или пщуеууваое на псигуренипу импу; 
каква билп псигурена ппаснпсу или пришина, без пглед на друга пришина или насуан щуп 
придпнел исупвременп или на кпј билп друг нашин за щуеуауа; 
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каква билп загуба на уппуреба, прпсуприи или рабпуеое или каквп билп ппуребнп дејсувп, 
вклушиуелнп, нп не пгранишенп за ппправка, замена, пусурануваое, расшисууваое, намалуваое, 
излпжуваое, премесууваое или мерки преземени за бараое лекарска или правна ппмпщ. 
Пва исклушуваое ги заменува или ги ппнищуува сиуе пдредби пд пплисауа сп кпи се дава 
целпснп или делумнп псигуруваое за уие предмеуи; 

- пщуеууваое на мащини, уреди или апарауи какп ппследица на пщуеууваое на елекурпнскиуе 
ппдаупци щуп управуваау сп нив. Ппд пщуеууваое на елекурпнски ппдаупци се ппдразбира 
нивнп пщуеууваое, унищууваое, нарущуваое, брищеое и измена пд кпја билп пришина 
(вклушувајќи и кпмпјууерски вирус) дпкплку уие ппдаупци ја управуваау мащинауа или ги 
намалуваау функципналнпсуа и рабпуниуе каракуерисуики на мащинауа. 
За елекурпнски ппдаупци се смеуаау факуи, мислеоа и ппдаупци пренесени на уред за шуваое и 
за пбрабпука на уие ппдаупци сп кпи уие се кпнурплираау пп елекурпнски пау, какп и 
вклушувајќи прпграми, спфувер или други щифрирани инсурукции за функципнална рабпуа на 
мащиниуе, уредиуе или апарауиуе. 
Елекурпнскиуе ппдаупци не мпже да бидау предмеу на надпмесу. 

 
ВРЕДНПСТ НА ПСИГУРЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ 
Член 4 
 
Вреднпсуа на псигурениуе предмеуи (сума на псигуруваое)дпкплку ппинаку не е дпгпвпренп е 
нпвпнабавнауа вреднпсу на псигурениуе предмеуи сп вклушени урансппруни урпщпци, царина, данпк, 
мпнуажа и  сиуе други урпщпци на денпу на склушуваое на псигуруваоеуп намалени за вреднпсуа на 
пресмеуанауа ампруизација. 
  
   
УТВРДУВАОЕ НАДПМЕСТПК ПД ПСИГУРУВАОЕТП 
Член 5 
 
Висинауа на надпмесупкпу пд псигуруваоеуп се ууврдува: 

- вп слушај на пщуеууваое на псигуренипу предмеу вп висина на урпщпциуе за ппправка вп време 
на насуануваое на псигуренипу слушај, демпнуажа и ппвупрна мпнуажа насуанауа сп цел да се 
изврщи ппправкауа, какп и редпвни урпщпци за впзарина, царинска уакса и други зависни 
давашки дпкплку има, намалени за изнпспу на пресмеуанпуп ампруизираое, дпкплку не е 
дпгпвпренп ппинаку, и намалени за вреднпсуа на псуаупциуе; 

- вп слушај на унищууваое на псигурениуе предмеуи сппред вреднпсуа на псигурениуе предмеуи 
вп време на насуануваоеуп на псигуренипу слушај, намалена за вреднпсуа на псуаупциуе. Акп 
урпщпциуе за ппправка на еден псигурен предмеу се ппгплеми пд вреднпсуа на псигуренипу 
предмеу, ќе се ппсуапи какп упј псигурен предмеу да е унищуен; 

- урпщпциуе за привремени ппправки ги снпсува псигуреникпу. Дпкплку ппправкиуе се спсуавен 
дел пд кпнешнауа ппправка и не ги згплемуваау вкупниуе урпщпци за ппправка, упгащ ги 
снпсува псигурувашпу; 

- ппгплемиуе урпщпци, вп слушај на пщуеууваое на псигурениуе предмеуи, за ппправки насуанауи 
ппради прекувременп, неделнп, празнишнп и нпќнп рабпуеое, се надпмесууваау самп акп е упа 
ппсебнп дпгпвпренп; 

- ппгплемиуе урпщпци за пусурануваое на щуеуауа (сп ппправка или замена на псигурениуе 
предмеуи сп нпви) насуанауи ппради изврщени измени, ппдпбруваоа или успврщуваоа падаау 
на упвар на псигуреникпу; 

- псигурувашпу, вп слушај на пщуеууваое на псигуренипу предмеу, нема пбврска да гп надпмесуи 
целипу псигурен предмеу (мащина), акп пщуеуенипу, пднпснп унищуенипу дел пд негп не мпже 
да се ппправи или да се набави ппради упа щуп псигуренипу предмеу е набавен вп сурансувп 
или веќе не се прпизведува. Псигурувашпу има пбврска самп дп вреднпсуа на пщуеуенипу, 
пднпснп унищуенипу дел на псигуренипу предмеу, кпја се ууврдува сп прпцена на сразмернп 
ушесувп на вреднпсуа на пщуеуенипу или унищуенипу дел на псигуренипу предмеу вп вреднпсуа 
на целипу псигурен предмеу или сп сппредуваое сп исупвидни, пднпснп слишни делпви на 
псигуренипу предмеу; 
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- щуеуиуе на псигуренпуп пплнеое на елекуришниуе уреди и на маслпуп на парниуе уурбини се 
надпмесууваау вп сразмери пдредени врз пснпва на прппищанипу век на ураеое и времеуп на 
уппуреба на пплнеоеуп и ппд услпв нивнпуп пщуеууваое да е ппследица пд пщуеууваоеуп на 
мащинауа пд ппаснпсуиуе ппфауени сп пвие Услпви; 

- урпщпциуе за земјени рабпуи, вклушувајки гп и асфалуираоеуп кај кабли и цевкпвпди, какп и 
урпщпциуе за изнапдаое на месупуп на пщуеууваое на далнпвпдиуе, каблиуе и цевкпвпдиуе се 
надпмесууваау дпкплку е упа ппсебнп дпгпвпренп; 

- акп сумауа на псигуруваоеуп е ппмала пд 90% пд вреднпсуа на псигурениуе предмеуи на 
ппшеупкпу на сппдвеунипу перипд на псигуруваое (ппдпсигуруваое), щуеуауа ќе се надпмесуи 
сразмернп ппмеду сумауа на псигуруваое и вреднпсуа на псигурениуе предмеуи; 

- вп секпј щуеуен насуан / псигурен слушај, пресмеуанипу надпмесу пд псигуруваоеуп се 
намалува за 10% (франщиза), нп најмалку пд 250 евра вп денарска прпуиввреднпсу, смеуанп на 
денпу на насуануваое на щуеунипу насуан сппред среднипу курс на НБМ, акп не е дпгпвпренп 
ппинаку и ппсебнп наведенп на пплисауа за псигуруваое. 

 
НАДПМЕСТПК НА ТРПШПЦИТЕ 
Член 6 
 
На име урпщпци направени за расшисууваое вп врска сп насуанауипу псигурен слушај, псигурувашпу ги 
надпмесуува неппхпдниуе издаупци за расшисууваое на псигуренипу предмеу, нп најмнпгу дп 3% пд 
вреднпсуа на псигуренипу предмеу. 
Псигурувашпу ги надпмесуува неппхпдниуе урпщпци предизвикани сп разумен пбид на псигуреникпу 
кпга ќе насуапи псигурен слушај, за преземениуе мерки заради пусурануваое и смалуваое на щуеуниуе 
ппследици пд насуануваое на псигуренипу слушај. 
Неппхпдниуе урпщпци за пусурануваое на неппсредниуе ппаснпсуи пд насуануваоеуп на псигуренипу 
слушај и за пгранишуваое на негпвиуе щуеуни ппследици, направени вп спгласнпсу сп псигурувашпу, се 
надпмесууваау и кпга сп надпмесупкпу на щуеуауа се преминува сумауа на псигуруваое. 
Псигурувашпу нема пбврска да ги надпмесуи урпщпциуе насуанауи за пусурануваое на пришинауа на 
щуеуауа. 
Вп слушај на ппдпсигуруваое, урпщпциуе за пусурануваое и за намалуваое на щуеуауа се 
надпмесууваау вп ису сразмер какп и надпмесупкпу на щуеуауа, псвен кпга уие урпщпци се направени 
пп налпг на псигурувашпу. 
Вкупнипу надпмесупк на име надпмесупк на псигуруваоеуп и на име урпщпци не мпже да ја надмине 
сумауа на псигуруваоеуп, пднпснп висуинскауа вреднпсу на щуеуауа на пщуеуенипу предмеу. 
 
 
 
ПБВРСКИ НА ПСИГУРЕНИКПТ ВП СЛУЧАЈ НА ШТЕТА 
Член 7 
 
Сервисерпу мпра да ги псуави за увид сиуе делпви щуп биле заменеуи. 
Дпкплку псигуреникпу не мпже да ја дпкаже суарпсуа на псигуренипу предмеу (вградена плпшка сп 
уехнишки ппдаупци и гпдина на прпизвпдсувп, смеукпвпдсувен ппдаупк или некпј друг дпказ преку кпј 
се дпкажува суарпсуа на мащинауа), изнпспу на прпценеуауа ампруизација е 70%. 
Осигуреникот е обврзан да достави документ за извршена дефектажа со цел утврдување на причината 
за настанување на осигурениот случај заедно со приложување на фактурата за извршена поправка 
односно отстранување на проблемот. 

Дпкплку псигуреникпу не ги прилпжи бараниуе ппдаупци и дпкази се смеуа дека не гп дпкажал 
насуануваоеуп на псигуренипу слушај пднпснп висинауа на щуеуауа. 
 
ПРЕСМЕТАНА АМПРТИЗАЦИЈА 
Член 8 
 
Пресмеукауа на ампруизација при ууврдуваое на надпмесупк пд псигуруваое се врщи вп спгласнпсу сп 
Уредбауа за нашинпу на пресмеууваое на ампруизацијауа, пднпснп пуписпу на вреднпсуа на 
немауеријалниуе и мауеријалниуе средсува и за нпменклауурауа на средсувауа за ампруизација и 
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гпдищниуе ампруизаципни суапки (Сл. весник на РМ бр. 64/2002, 98/2002 и 10/2008 гпдина), сп сиуе 
нејзини измени и дппплнуваоа. 
 
ВАЖНПСТ НА ППШТИТЕ УСЛПВИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА ИМПТ 
Член 9 
 
Дпкплку не се вп спрпуивнпсу сп пвие Услпви, на псигуруваоауа склушени сппред пвие Услпви се 
применуваау и Ппщуиуе услпви за псигуруваое на импу. 
 
ПРАВП НА ЖАЛБА 
Член 10 
 
Дпгпварашпу, псигуреникпу или кприсникпу на псигуруваоеуп мпже да дпсуавау жалба вп пднпс на 
псигурувашпу дп Агенцијауа за супервизија на псигуруваоеуп, какп прган надлежен за супервизија на 
друщувауа за псигуруваое. 
 
НАДЛЕЖЕН СУД 
Член 11 
 
Вп слушај на сппр меду дпгпварашпу на псигуруваоеуп, пднпснп псигуреникпу и псигурувашпу, меснп е 
надлежен Пснпвнипу суд Скппје 2, Скппје. 
  
ЗАСТАРУВАОЕ НА ППБАРУВАОАТА 

Член 12 

Ппбаруваоауа на псигуреникпу или на кприсникпу на псигуруваоеуп, пднпснп на уреуп лице пд 

дпгпвпрпу за псигуруваое  пд незгпда, засуаруваау спгласнп пдредбиуе пд Закпнпу за пблигаципни 

пднпси. 

  
 
ПДРЕДБИТЕ ШТП ППСЕБНП СЕ ДПГПВАРААТ И ЗАДПЛЖИТЕЛНП СЕ ВНЕСУВААТ ВП ППЛИСАТА ЗА 
ПСИГУРУВАОЕ СЕ ИСКАЖАНИ СП СЛЕДНИТЕ КЛАУЗУЛИ 
 
ППШТИ КЛАУЗУЛИ 
 
Акумулаупрски суаципнарни бауерии 
Дпгпварашпу на псигуруваоеуп е пбврзан да пдреди сурушнп лице щуп ќе се грижи за акумулаупрскиуе 
бауерии. Дпгпварашпу на псигуруваоеуп е пбврзан да се придржува на упаусувпуп пд прпизвпдиуелпу 
при пдржуваоеуп на бауерииуе. 
Акп дпгпварашпу на псигуруваоеуп ппвреди една пд уие пбврски, псигурувашпу нема да има пбврска да 
надпмесуи дел пд щуеуауа щуп е пришинеуа ппради непридржуваое на пвие пбврски. 
Акп вп времеуп на насуануваое на псигуренипу слушај ппсупи дпгпвпр за пдржуваое, ќе се смеуа дека 
наведениуе пбврски се изврщени, а псигурувашпу мпже да гп кприсуи правпуп на регрес пд пдржувашпу 
на бауерииуе дпкплку не ги изврщил пбврскиуе преземени сп дпгпвпрпу за пдржуваое. 
 
Масленпуп пплнеое на уурбинауа 
Псигурувашпу има пбврска да надпмесуи щуеуа на масленпуп пплнеое акп негпвпуп губеое е 
ппследица пд щуеуауа на уурбинауа ппкриена сп псигуруваоеуп. 
 
Исклушуваое на щуеуи ппради уиоа и ппплавуваое кај хидрпелекурани 
Не се надпмесууваау щуеуи на псигурениуе предмеуи щуп би насуанале пд ппплавуваое или пд уиоа 
насуанауи ппради крщеое на цевнипу впд сп виспк приуиспк. 
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Вклушуваое на щуеуа ппради уиоа и ппплавуваое кај хидрпелекурани. 
Сп псигуруваоеуп на цевнипу впд се ппкриени щуеуи врз негп и врз негпвауа пснпва. Сп псигуруваоеуп 
е ппкриена и щуеуа на псигурениуе предмеуи пд ппплавуваое и пд уиоа, акп уаа щуеуа е вп пришинска 
врска сп щуеуауа на цевнипу впд сп виспк приуиспк щуп е ппкриена сп псигуруваоеуп. 
 
Изпуппи 
Акп некпј пд псигурениуе предмеуи рабпуи сп изпуппи, псигурувашпу ќе има пбврска за щуеуиуе щуп ќе 
насуанау на псигурениуе предмеуи изпуппиуе какп ппследица на некпја щуеуа ппкриена сп псигуруваое 
вп смисла на дпгпвпрениуе услпви на псигуруваоеуп. 
Исуп уака, се надпмесууваау и урпщпциуе за декпнуаминираое на псигурениуе предмеуи. 
 
КЛАУЗУЛА ЗА РЕВИЗИЈА НА МАШИНИ И УРЕДИ 
 
Ревизија на инсуалацииуе на парниуе, гасниуе и на хидрпуурбиниуе 
Вп инуерес за спрешуваое на щуеуиуе, дпгпварашпу на псигуруваоеуп, без пглед на ппшеупкпу на 
псигуриуелнауа защуиуа, дплжен е на свпј урпщпк да врщи редпвнп пдржуваое, ревизија перипдишен 
преглед и ремпну вп сппбразнпсу сп прпписиуе и упаусувауа за уехнишки мерки на ппгпнпу и 
пдржуваое на елекурп-енергеускиуе ппсурпјки сппред: правилникпу за уехнишкиуе мерки за защуиуа на 
елекурпенергеускиуе инсуалации, какп и писмениуе упаусува за ппгпн, пдржуваое, ревизија и ремпну 
щуп ги даваау прпизвпдиуелиуе на уредиуе и на ппсурпјкиуе. 
Дпкплку дпгпварашпу на псигуруваоеуп ппвреди некпи пд наведениуе пбврски, па ппради нивнп 
прппущуаое се псувари псигурен слушај, упгащ псигурувашпу нема да биде дплжен уаквауа щуеуа да ја 
надпмесуи. Дпгпварашпу на псигуруваоеуп е дплжен на псигурувашпу благпвременп да му гп пријави 
врщеоеуп на ревизијауа.  
Псигурувашпу мпже на свпј урпщпк да испрауи сурушнп лице щуп ќе присусувува на ревизијауа. 
Ревизија на елекуришниуе мпупри за наизменишна суруја сп сила ппгплема пд 750 kw вп двппплна 
изведба или пд 1000 kw вп шеуирипплна или ппвеќепплна изведба Вп инуерес за спрешуваое на 
щуеуиуе, дпгпвпрувашпу на псигуруваоеуп, без пглед на ппшеупкпу на псигуриуелнауа защуиуа, е 
дплжен на свпј урпщпк да врщи редпвнп пдржуваое, ревизија, перипдишни прегледи и ремпну вп 
сппбразнпсу сп прпписиуе за уехнишки мерки за ппгпн и за пдржуваое на елекурп-енергеуски 
ппсурпјки. Правилникпу за уехнишки мерки за защуиуа на елекурп-енергеускиуе ппсурпјки, какп и 
писмениуе упаусува за ппгпн, пдржуваое, ревизија и ремпну ги дава прпизвпдиуелпу на уредиуе и на 
ппсурпјкиуе пд пвпј вид. 
Акп дпгпварашпу на псигуруваоеуп ппвреди некпја пд наведениуе пбврски, па ппради нивниуе 
прппусуи се псувари псигурен слушај, упгащ псигурувашпу не е дплжен да надпмесуи уаква щуеуа. 
Ревизија на мпупри за еднпнаспшна суруја сп пбруни мпменуи ппгплеми пд 1 Мрм (9,8 КНм), какп и на 
главнипу и на ппмпщнипу ппгпн за еднпнаспшна суруја вп валавнициуе. 
Вп инуерес за спрешуваое на щуеуиуе, дпгпварашпу на псигуруваоеуп, без пглед на псигуриуелнауа 
защуиуа, е дплжен на свпј урпщпк да врщи ревизија на главнипу и на ппмпщнипу ппгпн вп валавнициуе, 
какп и на мпуприуе за еднпнаспшна суруја, а вп спгласнпсу сп прпписиуе и сп правилникпу за уехнишки 
мерки за ппгпн и пдржуваое на ппсурпјкиуе пд пвпј вид и сппред писмениуе упаусува за ппгпн, 
пдржуваое, ревизија и ремпну щуп ги дава прпизвпдиуелпу на пвие уреди. 
Дпгпварашпу на псигуруваоеуп е дплжен кај псигурувашпу благпвременп да ја пријави ревизијауа. 
Псигурувашпу мпже на свпј урпщпк да испрауи сурушнп лице щуп ќе присусувува на ревизијауа. 
Акп дпгпварашпу на псигуруваоеуп ппвреди некпја пд наведениуе пбврски, па ппради пвпј прппусу се 
псувари псигурен слушај, упгащ псигурувашпу нема пбврска да ја надпмесуи уаквауа щуеуа. 
 
Ревизија на преси сп грејни плпши вп дрвна индусурија и вп индусурија за гумени прпизвпди 
Вп инуерес за спрешуваое на щуеуиуе, дпгпварашпу на псигуруваоеуп редпвнп и вп спгласнпсу сп 
упаусувауа на прпизвпдиуелпу ќе врщи на свпј урпщпк и испиууваое на пресиуе сп ппмпщ на сппдвеуен 
сурушоак, кпј ќе гп именува самипу, за да се ууврди евенууалнпуп нивнп пщуеууваое. 
Ангажиранпуп сурушнп лице пп изврщенпуп испиууваое ќе гп извесуи писменп дпгпварашпу на 
псигуруваоеуп за спсупјбауа и за сигурнпсуа на испиуаниуе грејни плпши. 
Ангажиранпуп сурушнп лице приупа ќе гп пдреди дауумпу за следнпуп испиууваое. 
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Дпгпварашпу на псигуруваоеуп е дплжен благпвременп да гп извесуи псигурувашпу за испиууваоеуп на 
пресиуе. Псигурувашпу мпже на свпј урпщпк да испрауи свпе сурушнп лице щуп ќе присусувува при 
испиууваое на пресиуе. 
Акп дпгпварашпу на псигуруваоеуп ппвреди некпи пд наведениуе пбврски, па ппради пвпј прппусу се 
псувари псигурен слушај, упгащ псигурувашпу нема пбврска да надпмесуи уаква 
щуеуа. 
 
Ревизија на ппдвпдни пумпи 
Дпгпварашпу на псигуруваоеуп има пбврска, вп спгласнпсу сп упаусувауа на  прпизвпдиуелпу, да  врщи 
уемелнп псвежуваое на ппдвпдниуе пумпи, за щуп благпвременп ќе гп извесуува псигурувашпу. 
Акп дпгпварашпу на псигуруваоеуп не се придржува на пвие пбврски, а ппради пвпј прппусу се псувари 
псигурен слушај, псигурувашпу не е дплжен да ја надпмесуи уаквауа щуеуа. 
  
КЛАУЗУЛИ ЗА БАГЕРИ ВП РУДНИЦИ СП ППВРШИНСКИ КПП 
 
301. Багери вп рудници 
Кај    багериуе    вп    рудници    се    вклушени    щуеуи    пд преврууваое, судир, удар, слизнуваое, 
урнуваое, падаое или удар на некпј предмеу, рущеое на мпсу и рущеое на дплнипу сурпј пд пругауа. 
 
НАППМЕНА: шлен 8 пд  пвие услпви не е вп примена за сиуе средсува наведени вп уексупу ппдплу. 
пресмеукауа на ампруизацијауа за средсувауа наведени   вп   уексупу ппдплу    пд    пвие    услпви    се    
дефинира  на следнипу нашин: 
 
КЛАУЗУЛИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ НА AМПРТИЗИРАНАТА ВРЕДНПСТ КАЈ ДЕЛУМНИТЕ ШТЕТИ 
 
Псигуруваое на ампруизиранауа вреднпсу кај ленуиуе,   синчириуе   и   јажиоауа   на   урансппруниуе 
уреди  
Не е  псигурена   ампруизиранауа   вреднпсу   на   ленуиуе, синчириуе   и   јажиоауа   на   урансппруниуе   
уреди.   При ликвидација  на  щуеуа,  се  пдбива  на  име  ампруизација прпценеуипу  изнпс зависен пд 
услпвиуе за смесууваое и за  рабпуа,  какп  и  пд  времеуп  ппминауп  вп  експлпауацијауа. 
 
Псигуруваое    на    ампруизирана    вреднпсу    кај валциуе и лежищуауа на валциуе 
Не  е  псигурена  ампруизиранауа  вреднпсу  кај  валциуе  и лежищуауа  на  валциуе,  а  при  ликвидација  
на  щуеуа  се пдбива изнпс на име ампруизација вп зависнпсу пд: 

- прпценеуипу век на ураеое; 
- изваланпуп кплишесувп на мауеријалпу; 
- ефекуивнпуп време на рабпуа; 
- исурпщенпсуа; 
- пресмеуанипу век на ураеое. 

 
Псигуруваоеуп  на  ампруизиранауа  вреднпсу  кај делпвиуе щуп се урпщау 
Делпвиуе   щуп   се   урпщау   вп   смисла   на   Услпвиуе   за псигуруваое  на  мащини  пд  крщеое  и  пд  
некпи  други ппаснпсуи   не   се   исклушени   пд   псигуруваое,   какп   на пример:  фаќаши,  лежищуа,  
лппауи  за  пплнеое  и  слишнп, делпви   щуп   ппради   згплеменп   урпщеое   за   време   на рабпуауа  
мпраау  шесуп  да  се  менуваау,  не  е  псигурена ампруизиранауа  вреднпсу,  пднпснп  при  ликвидација  
на щуеуи  се  пдбива  сппдвеунипу  изнпс  на  име  прпценеуа исурпщенпсу. 
 
Псигуруваое на ампруизиранауа вреднпсу кај пблпгиуе на пешкиуе и пбтидпу на кпулиуе 
Не  е  псигурена  ампруизиранауа  вреднпсу  на  пблпгиуе  на пешкиуе и пбтидуваоеуп на кпулиуе. При 
ликвидираое на щуеуи,   се   пдбива   сппдвеуен   изнпс   на   име   прпценеуа исурпщенпсу. 
Псигурувашпу    има   пбврска   да   надпмесуи   щуеуа   на пблпгауа на пешкауа и на пбтидпу на кпуелпу 
самп акп е ппследица на некпја щуеуа ппкриена сп псигуруваоеуп пд шленпу    3    пд    пвие    Услпви    
на    другиуе    делпви    на псигуренауа пешка и кпуел. 
Псигуруваое  на  ампруизирана  вреднпсу  кај  сиуе клипни кпмпреспри и мпупри сп внаурещнп 
спгпруваое сп сила над 147 kw  (200 КС) 
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Не  е  псигурена  ампруизиранауа  вреднпсу  на  главауа  на цилиндарпу,   кпщулкауа   и   цилиндарпу   и   
клиппвиуе   на мпупрпу,   пднпснп   кпмпреспрпу.   При   ликвидираое   на щуеуи   се   пдбива   сппвеуен   
изнпс   на   име   прпценеуа исурпщенпсу. 
 
Псигуруваое    на    ампруизирана    вреднпсу    кај мащиниуе на гас 
Кај мащиниуе на гас,  кај  виспкиуе  пешки  и  кај  гасниуе мпупри не мпже да се псигура ампруизиранауа 
вреднпсу.При ликвидираое на щуеуиуе се пдбива сппдвеуен изнпс на име прпценеуа исурпщенпсу. 
 
Псигуруваое на ампруизиранауа вреднпсу вп угпсуиуелскиуе пбјекуи и кај мащиниуе и апарауиуе за 
пдржуваое хигиена 
Не е псигурена ампруизиранауа вреднпсу на мащини и на апарауи   вп   угпсуиуелскиуе   пбјекуи   и   кај   
мащиниуе   и апарауиуе за пдржуваое хигиена. 
 
Псигуруваое    на    ампруизирана    вреднпсу    кај разладниуе    виурини,    замрзнуваши,    
фрижидери    и разладни кпмпри 
Не е псигурена ампруизиранауа вреднпсу  кај разладниуе виурини,  замрзнуваши,  фрижидери,  
разладни  кпмпри  и клима-уреди. 
Ппд   разладни   кпмпри   се   ппдразбираау   мпнуажниуе кпмпри    щуп    се    изградени    пд    
изплациски    панели. Кпмприуе  мпже  да  бидау  за  смрзнуваое  или за  шуваое, пднпснп   ппд   
разладни   кпмпри   не   се   ппдразбираау разладни кпмпри „шилери” за климауизација на пбјекуиуе. 
Тпа знаши дека при пщуеууваое на сисуемиуе за грееое и климауизација,    без    разлика    дали    
суанува    збпр    за разладнауа  кпмпра  „шилер”  или  за  некпј  друг  спсуавен дел на сисуемпу за 
грееое и климауизација, псигурена е и ампруизиранауа    вреднпсу    на   пваа    ппрема,    дпкплку 
ампруизацијауа е пукупена при делумни щуеуи. 
 
КЛАУЗУЛИ ЗА ИНСТАЛАЦИИ И СЛАБА СТРУЈА 
 
501. Ууврдуваое на висуинскауа вреднпсу за рендгенскиуе цевки и венуилиуе 
Висуинскауа вреднпсу на рендгенскиуе цевки и венуилиуе се пдредува за пдредени видпви пд пвие 
цевки и венуили вп зависнпсу  пд  времеуп на кприсуеое  или пд  брпјпу  на вклушуваоа сппред 
дплунаведениуе уаблици. 
 
ТАБЛИЦА ЗА ПДРЕДУВАОЕ НА ВИСТИНСКИТЕ ВРЕДНПСТИ 
 
РЕНДГЕНСКИ ЦЕВКИ И ВЕНТИЛИ ЗА ДИЈАГНПСТИЧКИ АПАРАТИ 
I. МИРНИ (СТАБИЛНИ) АНПДНИ ЦЕВКИ ВП ГЕНЕРАТПРИТЕ ЗА ПУМПАОЕ 
 

Време на кприсуеое 
(вп месеци) 

Реална вреднпсу вп 
% пд нпвауа вреднпсу 

1 2 

Дп 24 100% 

29 90% 

39 80% 

44 70% 

49 50% 

54 40% 

59 30% 

65 20% 

72 10% 
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II. РПТАЦИСКИ АНПДНИ ЦЕВКИ ВП ГЕНЕРАТПРИТЕ ЗА ППЛНЕОЕ 
 

1. Рпуациски анпдни цевки 
сп плпмбиран брпјаш на снимки 

2. Вруливи анпдни цевки 
без брпјаш на снимки 

 
Брпј на снимки 

Реална 
вреднпсу вп 
% пд нпвауа 

вреднпсу 

 
Време на 

кприсуеое (вп 
месеци) 

Псуварена вреднпсу 
вп % пд нпвауа 

вреднпсу 

1 2 1 2 

Дп 10.000 100% дп 18 100% 

13.000 90% 20 90% 

14.000 80% 22 80% 

17.000 70% 24 70% 

20.000 60% 26 60% 

22.000 50% 30 50% 

26.000 40% 36 40% 

30.000 30% 42 30% 
35.000 20% 48 20% 

40.000 10% 60 10% 

 
 
III. В Е Н Т И Л И 
 

Време на кприсуеое (вп 
месеци) 

Реална вреднпсу вп 
% пд нпвауа вреднпсу 

1 2 

Дп 36 100% 

39 90% 

42 80% 

45 70% 

48 60% 

51 50% 

53 40% 

55 30% 

57 20% 

60 10% 

 
 
 
РЕНДГЕНСКИ ЦЕВКИ И ВЕНТИЛИ ЗА ТЕРАПЕВТСКИ АПАРАТИ 
Длабинска уерапија 
 
 

Време на кприсуеое Реална вреднпсу вп 
% пд нпвауа вреднпсу Најмнпгу ппгпнски шаспви Месеци 

1 2 

Дп 400 18 100% 

500 24 90% 

600 27 80% 

700 30 70% 

800 34 60% 

900 38 50% 

1.000 42 40% 

1.100 45 30% 

1.200 50 20% 

1.300 55 10% 
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II. АПАРАТИ ЗА ППВРШИНСКА ПЛИТКА ТЕРАПИЈА СП ЗРАЧЕОЕ 
 

Време на кприсуеое (вп 
месеци) 

Реална вреднпсу вп 
% пд нпвауа вреднпсу 

1 2 

Дп 24 100% 

26 90% 

28 80% 

30 70% 

32 60% 

35 50% 

38 40% 

42 30% 

50 20% 

60 10% 

 
 
В. ЦЕВКИ ЗА ЗАСИЛУВАОЕ (ИЗПСТРУВАОЕ) НА СЛИКИТЕ 
   

Време на кприсуеое 
(вп месеци) 

Реална вреднпсу вп 
% пд нпвауа вреднпсу 

1 2 
Дп 18 100% 

20 90% 

22 80% 

24 70% 

27 60% 

30 50% 

35 40% 

40 30% 

50 20% 

60 10% 

 
 
 
Г. РЕНДГЕНСКИ ЦЕВКИ И ВЕНТИЛИ НА АПАРАТПТ ЗА ИСПИТУВАОЕ НА МАТЕРИЈАЛПТ 
 
 

Време на кприсуеое Висуинска 
вреднпсу вп 
% пд нпвауа 

вреднпсу 

Најмнпгу ппгпнски 
шаспви 

Месеци 

1 2 

Дп 300 6 100% 

380 8 90% 

460 10 80% 

540 12 70% 

620 14 60% 

700 16 50% 

780 18 40% 

800 20 30% 

преку 860 преку 20 20% 

 
502. Псигуруваое на елекурпнски цевки за снимаое и репрпдукција на слика кај уелевизискиуе 
апарауи 
Шуеуиуе на елекурпнски цевки за снимаое и репрпдукција на слики се ликвидираау уака щуп за секпја 
гпдина на уппуреба на цевкауа се пдбива изнпс  пдреден (прпцену) врз пснпва на прпсешнипу век на 
ураеое на цевкауа или најмнпгу дп 50%. 
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503.  Псигуруваое  на  кпхеренуни  извпри  на  свеулина вп ласерскиуе апарауи 
Псигуриуелнауа   защуиуа   се   прпщирува   на   щуеуи   на кпхеренуниуе   извпри    на   свеулинауа   кај    
ласерскиуе апарауи. 
Висуинскауа    вреднпсу    на    извпрпу    на    свеулина    се пдредува врз пснпва на следнауа уабела за 
ампруизација на вреднпсуиуе на пвие извпри на свеулина. 
  
ТАБЕЛА ЗА ПДРЕДУВАОЕ РЕАЛНА ВРЕДНПСТ НА ИЗВПРПТ НА СВЕТЛИНА КАЈ ЛАСЕРСКИТЕ УРЕДИ 
 

Време на кприсуеое (вп 
ппгпнски шаспви) 

Реална вреднпсу вп 
% пд нпвауа вреднпсу 

1 2 

Дп 100 100% 

200 90% 

300 80% 

400 70% 

500 60% 

600 50% 

700 40% 

800 30% 

900 20% 

1.000 10% 

 
Шуеуиуе щуп се ппследица пд разлпжуваое (диспцијација) на  гаспвиуе  пд  уалпжеое  и  слишнп  не  се  
ппкриени  сп псигуруваоеуп. 
 
504. Пбем на ппкриуие за щуеуи на свеулпсниуе извпри кај разни мащини, апарауи и инсуалации 
Шуеуиуе  на  самиуе  свеулпсни  извпри  се  надпмесууваау самп  акп  се  вп  дирекуна  врска  сп  щуеуиуе  
на  апараупу щуп се ппкриени сп псигуруваоеуп 
 
505. Пбем на ппкриуие за щуеуи на кпмбинации пд фплии кај рендгенски апарауи 
Шуеуиуе  на  кпмбинации  пд  фплииуе  се  надпмесууваау самп акп се вп дирекуна врска сп щуеуиуе на 
псигурениуе апарауи щуп се ппкриени сп псигуруваое. 
 
 
508. Псигуруваое на канцелариски мащини и апарауи 
Шуеуиуе  на  делпвиуе  на  мащини,  апарауи  и  инсуалации щуп се урпщау и щуп редпвнп мпра да се 
заменуваау, какп на  пример:  ленуи,  фпупнпсаши,  перфприрана  харуија  и слишнп,   какп   и   щуеуиуе   
насуанауи   ппд   дејсувп   на хемикалии   или   на   други   ппгпнски   средсува,   не   се ппкриени сп 
псигуруваоеуп. 
 
509. Псигуруваое на апарауиуе за уерапија сп зрашеое  
Шуеуиуе насуанауи ппради присусувп на силни извпри на зрашеое не се ппкриени сп пва псигуруваое. 
Сп пва псигуруваое  не  се  ппкриваау  щуеуиуе  пд  грампфпнскиуе  игли,   магнеупфпнскиуе   ленуи   и      
пд магнеупфпнскиуе глави. 
 
ДРУГИ КЛАУЗУЛИ  
 
601. Ерупција 
Ппд   ерупција   се   ппдразбира   ненадејнп   и   мпменунп избиваое гас, нафуа, впда и крууи шесуишки 
пд дупкиуе на ппврщинауа,  а  ппради  ппгплемипу  надвпрещен  приуиспк пд хидрпсуауишкипу. 
Ппкриени   се   щуеуиуе   на   псигуренауа   ппрема   щуп   би насуанале    пд    ерупција    предизвикана    
пд неппвплни геплпщки услпви (губеое на циркулација и наидуваое на слпеви сп непшекуван 
приуиспк). 
Не  се  ппкриени  щуеуиуе  на  псигуренауа  ппрема  щуп  би насуанале вп јама щуп не е ппремена 
сппред уехнишкиуе прпписи. 
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Не се ппкриени ни урпщпциуе щуп псигуреникпу би ги имал при   преземаое   превенуивни   мерки   за   
спрешуваое   на ерупцијауа. 
Шуеуиуе насуанауи пд ппжар предизвикани пд ерупцијауа се   ликвидираау   сппред   Услпвиуе   за   
псигуруваое   пд ппаснпсу пд ппжар и пд некпи други ппаснпсуи. 
 
602. Псигуруваое на крупен алау 
Предмеу  на  псигуруваое  и  пбем  на  псигуриуелнауа защуиуа 
Псигурувашпу дава псигуриуелна защуиуа за щуеуи на крупнипу   алау   за   израбпука   на   делпви   сп   
пласуишна дефпрмација  без  пдвпјуваое  вп  пбем  щуп  е  даден  вп Услпвиуе  за  псигуруваое  на  
мащини  пд  крщеое  и  пд некпи  други  ппаснпсуи,  а  исуп  уака  и  вп  слушаи  кпга пщуеууваоеуп  на  
алаупу  ќе  насуапи  какп  ппследица  на пщуеууваое  или  на  унищууваое  на  мащинауа  (на  кпја  е 
мпнуиран   алаупу)   пд   ппаснпсуиуе   ппкриени   сп   пвие Услпви. 
Вреднпсуа   на   псигуренипу   алау,   дпкплку   не   е дпгпвпренп ппинаку, е ценауа на нпвипу алау 
намалена за изнпспу на ампруизираоеуп. 
Мпже да се псигурау самп алауи шија вреднпсу е ппгплема пд  даден  минимален  изнпс.  Пвпј  изнпс  
на  минимална вреднпсу на алаупу щуп мпже да се псигури се менува вп зависнпсу   пд   прпменауа   на   
ценауа   на   пазарпу   и   се ууврдува   сп   ппсебна   пдлука   на   Пдбпр на Дирекупри. 
Ампруизиранауа  вреднпсу  на  алаупу  не  мпже  да  се псигури.  Вп  слушај  на  пресмеука  на  щуеуа,  се  
пдбива изнпс на име ампруизација, кпја се ууврдува сппред: 

- брпјпу на паршиоа израбпуени или пбрабпуени сп алау, а се пднесува на вкупнипу брпј паршиоа 
за кпј е прпекуиран алаупу; 

- брпјпу  на  мащинскиуе  шаспви  (ефекуивна  рабпуа  на мащинауа) вп пднпс на вкупнипу брпј 
шаспви предвидени сп прпекупу; 

- исурпщенпсуа; 
- брпј на брищениуе фпрми за секпј алау ппсебнп. 

Пп   израбпука   на   предвиденипу   брпј   паршиоа   сп прпекупу или сп реализација на предвиденипу 
брпј шаспви сппред прпекупу, алаупу се смеуа за ппупплнп пупищан и какп    уакпв    веќе    не    мпже    
да    биде    предмеу    на псигуруваое,  без  пглед  на  негпвауа  уехнишка  спсупјба  и уппуребливпсу. 
За псигуруваое на крупнипу алау важау пдредбиуе за псигуруваое  на  мащини  пд  крщеое  и  пд  
некпи  други ппаснпсуи, дпкплку не се вп спрпуивнпсу сп пдредбиуе пд пваа клаузула. 
Сп   пваа   клаузула   не   се   ппфауени   щуеуиуе   щуп насуануваау пд: 

- пщуеууваое   на   алаупу   ппради   исурпщенпсу   какп ппследица на ппгплем брпј брищеоа на 
фпрмиуе; 

- исурпщенпсу на алаупу и губеое на меркауа (кпуиуе). 
Вп уекпу на израбпукауа на предвиденипу брпј паршиоа сп  прпекупу  или  предвиденипу  брпј  рабпуни  
шаспви  сп прпекупу, дпзвпленп  е двапауи  брищеое и  нпвп пфпрмуваое.  Секпе  брищеое  услпвува  
намалуваое  на рабпунпуп ппупваруваое. 
Алауиуе  мпра  да  бидау  пбележани  сп  свпи  брпеви,  а нивниуе   уехнишки   и   други   ппдаупци   се   
внесуваау   вп ппсебна  книга  за  евиденција карупуека,  вп  кпја  се впищуваау и ппдаупциуе за нивнауа 
рабпуа, пдржуваое и брищеое. 
 
603. Заглавуваое 
Ппд заглавуваое се ппдразбира вклещууваое на алаупу за  дупшеое  вп  јамиуе.  Шуеуиуе  на  
псигуренипу  алау  се ппкриени самп кај заглавуваоауа насуанауи за време на рабпуиуе за дупшеоеуп. 
Не се ппкриени защуиуниуе цевки за време на цеменуираоеуп. 
 
 
 
 
 

                                                                           

Пвие Услпви се дпнесени врз пснпва на Пвласууваое на Oдбпрпу на дирекупри на Друщувп за псигуруваое ХАЛК ПСИГУРУВАОЕ АД 
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