УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
ОД ОДГОВОРНОСТ НА КОНТРОЛОРИ НА ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ

Дел први
ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Овие Услови за осигурување од одговорност на контролори на воздушен сообраќај
(во натамошниот текст: услови) се составен дел на договорот за осигурување од
одговорност на контролори на воздушен сообраќај што договарачот на осигурувањето ќе го
склучи со Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје (во натамошниот текст:
осигурувач).
(2) Одредени термини употребени во овие услови го имаат следното значење:
1. ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА - повреда на телото или заболување или зараза, вклучувајќи
и смрт како последица од истите;
2. МАТРИЈАЛНИ ШТЕТИ - физичка загуба или оштетување на имот вклучувајќи и
последователни штети кои произлегле од користењето на таквиот имот;
3. ОСИГУРЕНИК - осигуреникот наведен во полисата за осигурување, а ги вклучува и
директорите и останатите вработени на осигуреникот за време на извршувањето на
нивните должности во корист на осигуреникот;
4. ШТЕТЕН НАСТАН -несреќен случај или постојана или повторувана изложеност
која настанала во периодот на осигурување, а кој има за последица телесна повреда
и/или материјална штета кои не се ниту очекувани ниту планирани од страна на
осигуреникот.Целокупната одоговорност од таквата изложеност на воглавно ист
општ услов ќе се смета дека произлегла од еден штетен настан.
5. РИЗИК ОД ПРОИЗВОД - поседување, употреба, конзумирање или контролирање
на стоки или производи произведени, конструирани, променети, поправени,
сервисирани, третирани, продадени, добавени или дистрибуирани од страна на
осигуреникот, но само кога станува збор за стоки или производи кои се користат во
врска со давањето на услугата контрола на воздушниот сообраќај и откако истите
престанале да бидат негова сопственост или под негова контрола.Како и да е,
покриени се штети поради вршење на авио контрола од аеродромската контролна
кула или давање на услуги на авио контрола.
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Дел втори
ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ ОД ДЕЈНОСТ

Предмет на осигурување
Член 2
Со договорот за осигурување од одговорност на контролори на воздушен сообраќај
осигурувачот се обврзува, во обем и на начин определен со овие услови, во корист на
осигуреникот да ги надомести сите суми кои осигуреникот ќе биде должен да ги плати
според законот или според правосилна пресуда, но не повеќе од осигурените суми
специфирани во полисата, по лице или лица, за телесни повреди или смрт или материјални
штети на трети лица од штетен настан што настанал при вршење на дејноста контрола на
летање, како преку работењето со контролната кула така и преку давање на услуги на авио
наведување над воздушниот простор на Република Македонија.

Исклучувања од осигурителното покритие
Член 3
(1) Исклучени се од осигурително покритие по полисата телесни повреди или
материјални штети настанати:
1. од какво било возило на моторен или механички погон што го користи осигуреникот
во сообраќајот на патиштата или некој друг со знаење на осигуруникот, на начин на
којшто стануваат одговорни за осигурувањето според домашен или меѓународен
закон со кој се уредува патниот сообраќај, или онаму каде што не постои таков закон,
додека таквото возило се наоѓа на пат наменет за сообраќај;
2. од каков било брод, пловен објект, летало или авион, земени под закуп, што се
користи или оперира од страна на осигуреникот или за негова сметка;
3. како последица на градење, уривање или адаптација на згради, писти или
инсталации на осигуреникот или на неговите договарачи или поддоговарачи (а што
не спаѓа во редовните активности на одржување);
4. како последица на која било стока или продукти кои се произведени, конструирани,
променети, поправени, сервисирани, третирани, продадени, набавени или
дистрибуирани од страна на осигуреникот или неговите вработени, откако ваквата
стока или продукти престанале да бидат во сопственост или владение на
осигурникот.Ова исклучување нема да се применува за одговорност што произлегла:
- при работење на контрола на летање или при давање на услуги на контрола на
воздушен сообраќај, и
- при снабдување со храна и пијалоцина на аеродроми, доколку осигуреникот ја врши
и оваа дејност.
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Дел трети
ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ ОД ПРОИЗВОД

Предмет на осигурување
Член 4
Осигурувачот се обврзува, во обем и на начин договорени со овие услови, во корист на
осигуреникот да ги надомести сите суми кои осигуреникот ќе биде должен да ги плати
според законот или според правосилна пресуда, но не повеќе од осигурените суми
специфирани во полисата, по лице или лица, поради телесни повреди или смрт или
материјални штети од штетен настан кој настанал како последица на ризик од производ.

Исклучувања од осигурителното покритие
Член 5
Со осигурувањето од членот 4 од овие услови не се опфатени:
1. Трошоци за замена или поправка на неисправни производи кои што се произведени,
конструирани, променети, поправени, сервисирани, третирани, продадени, набавени
или дистрибуирани од страна на осигуреникот или неговите вработени како ни нивни
делови.
2. Штети настанати поради несоодветна изведба, лош проект или спецификација, но
ова исклучување нема да се применува за телесни повреди или смрт или
материјални штета произлезени од тоа.

Дел трети
ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕТО ОД ОДГОВОРНОСТ ОД ДЕЈНОСТ И
ОДГОВОРНОСТ ОД ПРОИЗВОД

Судски трошоци, гаранции и други сродни трошоци
Член 6
(1) Во согласност со покритието обезбедено со овие услови осигурувачот има право и
обврска:
1.На сопствен трошок да организира одбрана во име и во корист на осигуреникот во
било какви судски постапки, дури и кога се неосновани, кога се засноваат на
фалсификувани ( лажни или преиначени) докази, а кои се водат против
осигуреникот. Oсигурувачот има право да направи истрага, да преговара и исплати
отштетно побарување или судска пресуда доколку смета дека тоа е оправдано.
Осигурувачот ќе ги плати сите настанати трошоци кои ги имал осигуреникот а биле
одобрени од страна на осигурувачот (освен плати на вработените кај осигуреникот и
вообичаените административни трошоци) во врска со било каква судска постапка
поведена против осигуреникот.
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2. Да ги плати сите гаранции заради ослободување од заплена до износ што не ја
надминува осигурената сума утврдена во полисата и сите останати гаранции што се
бараат при одбрана во ваква судска постапка, но без обрска да побара или
обезбеди вакви гаранции.
3. Да ги плати сите трошоци што се на товар на осигуреникот во ваков спор или
постапка и сета зголемена камата по стапувањето на пресудата во сила до
плаќањето на осигурувачот, по пат на понуда или депозит во судот, на оној дел од
таквата пресуда што не ја надминува осигурената сума определена во полисата.
Осигурувачот имаа обврска да го исплати само пропорционалниот дел на
наведените трошоци и камата од износот на таквата пресуда колку што изнесува
осигурената сума утврдена во полисата.
(2) Исплатите на износите во првиот став од овој член, освен иплатата на отштетните
побарувања и судските пресуди, се плаќаат од страна на осигурувачот како додаток на
сумата на осигурување на одговорност предвидени во полисата за осигурување.
(3) Доколку за одредени осигурени суми е предвиден агрегат за целиот период на
осигурување, овие трошоци нема да бидат исплатени доколку агрегатниот лимит по
полисата за осигурување е веќе исцрпен. Во тој случај, осигурувачот нема право да ја
преземе од осигуреникот контролата во водењето на судските спорови.

Траење на осигурувањето
Член 7
(1) Осигурувањето според овие услови се склучува за период од една година или за
период подолг од една година.
(2) Со осигурувањето се опфатени штетни настани кои се случиле во време кога
важело осигурувањето.
(3) Со осигурувањето не се опфатени штетни настани кои настанале пред
отпочнувањето на осигурувањето како и за настани по истекот на периодот на осигурување
определен во полисата за осигурување.
Општи исклучувања од осигурувањето
Член 8
(1) Со ова осигурување не се покрива одговорноста за телесна повреда на лице, кое
во време на здобивање со ваква повреда е ангажирано во служба на осигуреникот (како
вработен или по друг основ) или настапува во негово име, ниту се покрива одговорноста на
осигуреникот како работодавач или на неговиот осигурувач или фонд за осигурување, за
надомест врз основа на прописите што ги регулираат работните односи и правата од
работен однос.
(2) Имотни штети предизвикани на имот кој е во посед на осигуреникот, кој е изнајмен
или е под лизинг или кој е под владение заради грижа, старателство или контрола на
осигуреникот. Ова исклучување нема да се применува на осигурувањето на одговорност од
дејност( Делот втори) за имотни штети на:
1. воздухоплови кои не се во сопственост на осигуреникот, кои не се изнајмени или
под лизниг од страна на осигуреникот туку се под воздушна контрола на
осигуреникот;
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2. возила кои не се во сопственост на осигуреникот, кои не се изнајмени или под
лизинг од страна на осигуреникот туку се под грижа, старателсство или контрола од
страна на осигуреникот.
(3) Со ова осигурување не се покрива одговорност преземена од страна на
осигуреникот со договор, освен ако таквата оговорност не му била доделена на
осигуреникот и без постоење на таков договор.
(4) Доколку пред почетокот на договорот за осигурување осигуреникот имал склучено
договори со согласност од осигурувачот кој го осигурувал претходно, осигурувачот при
обновата на тоа осигурување прифаќа вклучување на дополнителни осигуреници, штетни
договори, обештетувања, откажување од регресни побарувања и договорни спогодби
според овие услови, и осигурителното покритие се проширува и ги вклучува таквите барања
во врска со покритието.
(5) Спогодби или договори склучени во согласност со Меѓунардоната асоцијација за
воздушен превоз (IATA) се вклучуваат автоматски во покритието и без претходна согласност
на осигурувачот. Сите други спогодби или договори кои ги има склучено осигуреникот се
предмет на претходна согласност на осигурувачот.
(6) Ништо од наведеното во претходните ставови на овој член нема да го прошири
осигурителното покритие од овие услови за ризици кои не се опфатени со осигурителните
покритијата од условите, и било каква спогодба или договор преземени од страна на
осигуреникот е предмет на условите, роковите, лимитите и исклучувањата од овие услови.
(7) Со ова осигурување не е опфатен трошок за поправка на лоша изработка, при што
овој исклучок не важи за телесна повреда или имотна штета како последица на таквата
лоша изработка.
(8) Следните штети се исклучени од покритието:
1. штети настанати како последица на војна, киднапирање, тероризам и други
ризици;
2. штети настанати како последица на бучава, загадување и други слични ризици, но
ова исклучување нема да се однесува на штети настанати како последица на
загадување на производи произведени или дистрибуирани од страна на
осигуреникот;
3. штети настанатио како последица на нуклеарни ризици;
4. штети поради непрепознавање на датум;
5. штети од азбест;
6. штети од договорни права на трети лица според клаузула AVN72 за авио
осигурување.

Услови што осигуреникот мора да ги исполни
Член 9
(1) Осигуреникот задолжително мора да ги исполни следните услови, пред
осигурувањето да стане валидно и осигурувачот да ги преземе обврските од осигурувањето:
1. При настанување незгода која има изгледи да предизвика оштетно побарување
покриено според овие услови или при прием на пријава на штета или какви било
други последователни постапки од страна на осигуреникот, тој е во обврска да
поднесе писмена пријава со сите детали до осигурувачот во најкус можен рок, откако
со истото ќе биде запознаен осигуреникот или негов претставник.
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2. Секое писмо, оштетно побарување, судски налог, судска покана или постапка ќе
биде проследена до осигурувачот веднаш по нивниот прием од страна на
осигуреникот. Осигуреникот ќе му ги достави сите информации и асистенции кои
осигурувачот може да ги побара, без притоа да ги загрози интересите на
осигурувачот.
3. Осигуреникот му ги доставува на осигурувачот сите погоре наведени известувања.
(3) Нема да се признае одговорност, ниту прифаќање, договарање, понудување,
ветување или исплата од страна на осигуреникот, а без претходна писмена дозвола од
страна на осигурувачот.
(4) Осигуреникот ќе ги превземе сите нужни мерки за заштита да не дојде до штетен
настан.
(5) Осигуреникот ќе се придржува кон сите меѓународни и домашни владини регулативи
и законски прописи.

Останати права и обврски
Член 10
(1) Доколку некое ошетно побарување според овие услови е истовремено покриено со
некое друго осигурување, во целост или делумно, одговорноста на осигурувачот ќе биде
ограничена само над лимитот на другото осигурување, а до лимитот наведен во полисата за
осигурување.
(2) Доколку осигуреникот поднесе оштетно барување знаејќи дека истото е лажно или
фалсификувано во поглед на износот или друго, осигурителното покритие по овие услови
станува неважечко и сите оштетни побарувања по тој основ се одбиваат.
(3) Осигурителното покритие може да биде откажано во кој било период со писмено
барање од страна на осигуреникот или може да биде откажано од страна односно во име на
осигурувачот со писмено известување поднесено 30 денови пред откажувањето.
(4) Доколку полисата биде откажана од страна на осигуреникот, осигурувачите ја
задржуваат меродавната (искористена, заработена) премија за оној период во кој полисата
била во важност, пресметана според основата во полисата или пропорционално на
минималната премиска стапка за краткорочно осигурување пресметана според
вообичаената скала, односно она што е поголемо.
(5) Доколку полисата биде откажана од страна на осигурувачот, осигурувачот ќе ја
задржи премијата за оној период во кој полисата била во важност, пресметана според
основата во полисата или пропорционално на минималната премија, односно она што е
поголемо. Известувањето за откажување од страна на осигурувачот важи иако осигурувачот
не извршил плаќање или не понудил враќање на премијата.
(6) Доколку по склучување на ова осигурување ризикот материјално се промени,
осигуреникот мора веднаш по писмен пат да го известен осигурувачот за таквите промени.
(7) Осигуреникот за цело време ќе се грижи начините, примената, погоните, машините
и уредите што се користат во деловната активност на осигуреникот да функционираат во
целост и да се во исправна состојба за намената за која се користат, како и за тоа да се
обезбедат и применуваат сите потребни заштитни мерки и мерки на претпазливост.
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(8) Без оглед на вклучување на повеќе од еден осигуреник во постоечката полиса, по
пат на анекс кон договорот или на друг начин, вкупните обврски на осигурувачот во однос на
одговорноста на кој било од осигурениците нема да ја (ги) надмине границата (границите) на
одговорност утврдена во полисата за осигурување.
(9) Доколку осигурувачот исплати штета според овие услови, се стекнува со правото на
регрес од лицето одговорно за штетата.

Важност на општите услови за осигурување од одговорност
Член 11
Составен дел на договорот за осигурување склучен според овие Уcлoви за
осигурување од одговорност на контролори на воздушен сообраќај, се Oпштитe ycлoви зa
ocигypyвaњe од одговорност, а доколку нивната содржина е во спротивност со овие
услови, се применува соодветната одредба од овие услови.

Овие Услови за осигурување од одговорност на контролори на воздушен сообраќај се донесени
од управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК – Скопје, на I – та редовна
седница, одржана на 25.07.2014 година, со Одлука број 0202- 6407/7, со примена од 25.07.2014
година.
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