ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПРОВАЛНА КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО
НА КАНЦЕЛАРИИ
Член 1 Предмет на осигурување
(1) Предмет на осигурување од опасностите наведени во членот 2 од овие Услови можат да бидат:
Пари, чекови и сл. за време на манипулација во канцеларии и тоа само доколку осигуреникот води евиденција на
начин пропишан со законот за платен промет.
Пари, чекови и сл. во заклучени сефови (потешки од 100 кг) во канцеларии и тоа само доколку осигуреникот води
евиденција на начин пропишан со законот за платен промет.
Пари, чекови и сл. во банкарски сеф (потешки од 100 кг) и тоа само доколку осигуреникот води евиденција на
начин пропишан со законот за платен промет.
Пари, чекови и сл. при превоз и тоа само доколку осигуреникот води евиденција на начин пропишан со законот за
платен промет и при превозот има пратител.
Залихи на модели, макети, мостри, инвентар и опрема потребна за вршење на дејноста.
Штетите од загуба на пари кои ќе ги претрпи осигуреникот, а кои немаат карактер на провална кражба и
разбојништво, не се надоместуваат.
Член 2 Осигурени опасности (ризици)
(1) Со осигурувањето по овие Услови се дава осигурителна заштита од ризикот извршување или обид за провална
кражба и разбојништво, како и вандализам во текот на извршувањето на провалната кражба.
(2) Со осигурувањето се покриени штетите од однесување, уништување или оштетување на осигурените предмети,
како и штетите предизвикани со оштетување на градежни делови на простории, инсталации и опрема (оштетување на
сидови, тавани, врати, стакла, брави итн.), во кои се наоѓаат осигурените предмети при извршување или обид за
провална кражба, односно разбојништво и тоа во висина на трошоците за поправка, но најмногу до 3% од сумата на
осигурувањето, односно до 10% кај осигурувањето на "прв ризик", доколку поинаку не е договорено.
(4) Пари и други средства за плаќање за време на манипулирање со нив на каса односно продажно место, осигурени се
од ризикот разбојништво на "прв ризик", под услов да е склучено осигурување за секоја каса односно продажно место
посебно.
(5) Парите во заклучен сеф се осигурени вон работно време на максимален износ од 2.000 евра
(6) Парите во заклучен сеф се осигурени во работно време на максимален износ од 1.000 евра
(8) Парите во банкарски сеф каде има физичко обезбедување 24 часа се осигурени на максимален износ од 5.000 евра
(9) Пари при манипулација на максимален износ од 500 евра.
(10) Пари вон сеф и вон работно време на максимален износ од 150 евра.
(11) Со осигурувањето не се покриени штетите од провална кражба, односно разбојништво во случај да се:
1. извршени од членовите на семејството кои живеат во заедничко домаќинство на сопственикот или корисникот
на канцеларијата каде се наоѓа предметот на осигурување.
2. извршени со учество на некои од членовите на семејството со кои живеат во заедничко домаќинство на
сопственикот или корисникот на канцеларијата каде се наоѓа предметот на осигурување како поттикнувач или помагач.
3. извршени од лицата кои работат во канцеларијата каде се наоѓале однесените или оштетените предмети.
(12) Со осигурувањето не се покриени ниту штетите настанати со:
1. измама и проневера;
2. обична кражба;
3. поради посредни загуби предизвикани од настанување на осигурениот случај (загуба на заработувачка, денгуба
и слично);
4. кусокот утврден со пописот (инвентарисување), па ни тогаш кога кусокот ќе се установи пред
инвентарисувањето (во пописот) кој е извршен по осигурениот случај.
Член З Обем на опасност од провална кражба
(1) Провална кражба во смисла на овие Услови се смета кражба ако нејзиниот извршител:
1. провали во канцелариите, во кои се наоѓаат осигурените предмети (место на осигурувањето) со разбивање или
кршење на врати и прозорци или со провалување на тавани, ѕидови и подови;
2. го отвори местото на осигурувањето со лажен клуч, или некое друго средство што не е наменето за редовно
отворање, а при тоа да е оставен траг, врз основа на кој, може со сигурност да се утврди провала, во смисла на
кривично-правен доказ;
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3. провали во заклучени канцеларии или сместувалиште во местото на осигурувањето, во кое се наоѓаат
осигурените предмети, ако до сместувалиштето дошол на еден од начините кои по одредбите од овој член се
оквалификувани како провална кражба;
4. го отвори местото на осигурувањето, со вистински клучеви, или со нивни дупликат, доколку до клучевите дошол
со едно од дејствијата наведени во точка 1, 2, 3 и 5 од овој став;
5. влезе во местото на осигурувањето преку отвор кој не е за тоа определен, совладувајќи пречки што
оневозможуваат влегување.
Скокање преку отворен прозорец во ниско приземје (до висина од 3,50 м. во долниот раб на прозорецот) не се смета
за провална кражба;
(2) Од ризикот провална кражба предметите се осигурени само за време додека се наоѓаат во затворени и заклучени
простории.
Пари, хартии од вредност, таксени и поштенски марки се осигурени од опасност од провална кражба само ако се
наоѓаат во посебно заклучени сместувалишта (железни благајни, пансеп благајни, трезор и слично), до колку поинаку
не се договори.
Член 4 Обем на опасност од разбојништво и вандализам
(1) Разбојништво во смисла на овие Услови се смета одземање на осигурените предмети со примена на сила
(загрозување со опасност по животот и здравјето) против осигуреникот или неговите припадници или застрашување
дека непосредно ќе се нападне на животот или телото на овие лица, со намера противправно да ги присвои одземените
предмети.
(2) Под вандализам во смисла на овие Услови се смета намерно уништување или оштетување на осигурениот предмет
од страна на трети лица. Како трети лица не се сметаат лица кои се во редовен работен однос или по договор за дело кај
правното лице – осигуреникот, како и основачот на правното лице и неговите роднини заклучно со втор наследен ред.
(3) Се смета дека постои употреба на сила и тогаш кога се употребени средства за оневозможување на отпор.
Член 5 Осигурување пари и други вредности за време на пренесување или превоз
(1) Ако посебно се договори, со осигурувањето се опфатени штети од разбојништво над лице на кое му е доверено
пренесувањето или превезувањето на пари и хартии од вредност (во понатамошниот текст: доставувач).
Со осигурувањето се опфатени пари и хартии од вредност до висина на сумата на осигурувањето за одделен пренос
односно превезување, а најповеќе до 2.000 ЕВРА и штетите што ќе настанат за време на пренесувањето, односно
превезувањето, поради:
1. измама, која е извршена од овие лица во смисла на поимот измама по кривичниот закон;
2. кражба на осигурените вредности на доставувачот додека се наоѓа под непосредна телесна заштита на овластено
лице.
(2) Во договорот за осигурување на пари и други вредности од ставот (1) на овој член, за време на пренесување,
односно превезување мора да се означи бројот на доставувачите кои по налог на осигуреникот превезуваат пари и
други вредности.
(3) Обврската на осигурувачот за секој одделен случај на пренесување или превезување на пари, односно други
вредности од ставот (1) на овој член започнува од моментот кога доставувачот презема пари или други вредности и
трае по определен пат сроред налогот на осигуреникот, се додека парите односно другите вредности не ги предаде на
определеното место.
(4) Предметите од ставот (1) на овој член за превоз со моторно возило може да се осигуруваат од опасноста
разбојништво, како и од настанување и оштетување, односно уништување во случај на сообраќајна незгода.
За сообраќајна незгода, во смисла на овие Услови, се смета: превртување, судар, удар, лизгање, превртување на
моторното возило со кое се врши превоз на вредностите, како и сите други оштетувања предизвикани од ненадејни
случаи однадвор под дејство на механичка сила, а независно од волјата на договарачот на осигурувањето, односно на
возачот, како и оштетување предизвикано ненадејно од термичко или хемиско делување однадвор.
(5) Осигурувањето на пренесувањето, односно превезувањето на пари и други вредности се склучува на сума на
осигурување однапред договорена и во полисата означена по еден доставувач, а оштетата се исплатува во полн износ,
но најповеќе до сумата на осигурувањето (осигурување на "прв ризик"). За еден доставувач со придружник сумата на
осигурувањето може да изнесува најмногу 2.000 ЕВРА во денарска противвредност.
Ако при настанување на осигурен случај се утврди дека доставувачот нема придружник, обештетување нема да се
изврши.
Член 6 Вредност на осигурените предмети
Вредноста на осигурените предмети е:
1. за залиха на модели, мостри - набавната цена,
2. за машини, уреди и инсталации, транспортни средства и средства за врски, инвентар и предмети, набавната цена
на нови предмети намалена за износот на проценетата амортизација (техничка економска),
3. ако осигурениот инвентар и предметите се потполно уништени или украдени, а осигуреникот не може да ја
докаже нивната вредност во смисла на претходниот став, осигурувачот е обврзан да надомести 50% од набавната
вредност на новите предмети.
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Член 7 Место на осигурување
(1) Предметите се осигурени од опасност од провална кражба, разбојништво и вандализам додека се наоѓаат во
просториите, односно во сместувалиштето означено во полисата (место на осигурувањето).
Ако одделни предмети привремено се оддалечени, но најмногу 30 дена за потреба од користење на осигуреникот,
осигурувањето важи и на друго место, освен осигурувањето на пари, за кое место благовремено е известен
осигурувачот.
(2) Осигурувањето е во важност и тогаш кога сите осигурени предмети се пренесени од местото означено во полисата
на некое друго место во рамките на седиштето на осигуреникот, односно на местото на живеење на територијата на
Република Македонија.
Осигуреникот е должен за преселувањето на осигурените предмети веднаш, а најдосна во рок од 15 дена, да го
извести осигурувачот. После наведениот рок осигурувањето престанува да важи.
Член 8 Утврдување на надомест од осигурувањето
(1) Висината на надоместот се утврдува:
1. во случај на однесување или уништување на предмети - според вредноста на осигурените предмети (член 6) во
времето на настанување на осигурениот случај, намалена за вредноста на остатосите, просечните манипулативни
кусоци и одобрениот растур (кало), кршењето и расипувањето.
2. во случај на оштетување - во висина на трошоците за поправката (материјал и работна рака) во времето на
настанувањето на осигурениот случај, намалена за износот на проценетата амортизација и вредноста на остатоците.
(2) Ако сумата на осигурувањето е помала од вкупната вредност на предметите во време на настанување на
осигурениот случај (подосигурување), надоместокот ќе се плати сразмерно помеѓу сумата на осигурување и вредноста
на осигурените предмети. Во овој случај се применуваат одредбите за подосигурување.
(3) ако предметите се осигурени на "прв ризик", надоместот ќе се плати во висина на настанатата штета, а најмногу до
договорената сума на осигурувањето на "прв ризик". Во овој случај не се применуваат одредбите за подосигурување.
(5) ако трошоците за поправката на оштетениот предмет се поголеми од вредноста на осигурените предмети на
денот на настанувањето на осигурениот случај, ќе се постапи како тој предмет да е уништен и надоместот ќе се
пресметува според став (1), точка 1) од овој член.
(6) ако се пронајдени извршителите на провалната кражба, односно разбојништво и ако дополнително на несомнен
начин биде утврдено дека надоместот по основ на осигурувањето треба да биде помал од износот на исплатениот
надомест, осигуреникот е должен да го врати веќе исплатениот износ. Ако според утврдената висина на вистинска
штета надомест по основ на осигурувањето треба да биде поголем од износот на исплатениот надомест, осигурувачот
дополнително ќе му ја исплати на осигуреникот разликата помеѓу исплатениот надомест и надоместот кој треба да се
плати.
Член 9 Надомест на трошоците
(1) Осигурувачот ги надоместува трошоците што ги направил оцигуреникот кога настанал осигурениот случај за
преземените мерки заради отстранување и намалување на штетата, па и тогаш кога тие мерки не биле успешни.
(2) Надоместот на трошоците од претходниот став и надоместот од членот 8 од овие Услови вкупно не можат да ја
надминат сумата на осигурувањето.
Трошоците за отстранување на штетата, направени по налог на осигурувачот, се надоместуваат и тогаш кога
заедно со надоместот ја надминуваат сумата на осигурувањето.
(3) Во случај на подосигурување, трошоците за отстранување и намалување на штетата се надоместуваат во ист
сразмер како и надоместот од членот 8, став (1) од овие услови, освен во случаите кога трошосите се направени по
налог на осигурувачот.
(4) Осигурувачот не е во обврска да ги надомести трошоците направени за отстранување на причината на штетата,
како и трошоците за интервенција на организации и органи чија должност, според карактерот на работењето, е да
укажуваат бесплатна помош кога ќе настане осигурен случај.
Член 10 Пронајдени украдени ствари
(1) Ако осигуреникот на кој и да е начин разбере каде се наоѓаат украдените предмети, должен е да ги преземе сите
потребни мерки, особено преку надлежните органи, да се утврди идентичноста на овие предмети и да му се вратат што
побргу. Исто така е должен за своето сознавање, преземените мерки и резултатите од истите, да го извести
осигурувачот во најкус рок.
(2) Ако на осигуреникот не му е исплатен надоместот, а не минал срокот за исплата на надоместот за пронајдените
предмети од членот 26 од Општите услови за осигурување имоти, осигуреникот е должен да ги прими назад
пронајдените предмети.
Ако вратените предмети се оштетени, осигуреникот има право на надомест според членот 8 од Овие Услови.
(3) Ако украдените предмети се пронајдени по исплатата на надоместот од осигурувањето или по истекот на срокот
за исплата, осигуреникот може да ги задржи за себе, но е должен на осигурувачот да му го врати примениот надомест
за неоштетените предмети со одбивање на неопходните трошоци за преземањето, кои не можат да го надминат износот
на исплатениот надомест, а оштетените предмети може да ги задржи по цена спогодбено утврдена со осигурувачот и да
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му врати соодветен дел од примениот надомест. Доколку осигуреникот не сака да ги задржи овие предмети, тие
преминуваат во сопственост на осигурувачот.
Член 11 Промена на сума на осигурување за времетраење на осигурувањето
(1) Осигурувањето е годишно, но може да се склучи и осигурување со траење помалку од 1 година (краткорочно
осигурување) со соодветен процент на премија предвиден во Тарифата на премии IV.
(2) Договорената сума на осигурување е фиксна за целиот период на траење на осигурувањето.
(3) За времетраење на осигурувањето, договорената сума на осигурување може, на барање на договарачот на
осигурувањето, да се зголеми со пресметка на премија по метод про-рата.
Член 12 Важност на општите услови за осигурување
Доколку не се во спротивност со овие Услови, на осигурувањата склучени според овие Услови ќе се применуваат
Општите услови за осигурување имоти.
Член 13
Овие услови важат од 06.10.2004 година кога и се донесени на 16-та редовна седница на Одборот на директори на
Друштвото.

Овие Дополнителни услови за осигурување на канцеларии од пожар и други опасности се донесени од Одборот на директори на Акционерското
друштво за осигурување ЕУРОЛИНК - Скопје, на 16-та редовна седница одржана на ден 06.10.2004 година, со Одлука број 0202-2040/3, со
примена од 06.10.2004 година.
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