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1 Посебни услови за осигурување од одговорност на брокери 
 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ НА БРОКЕРИ 
 

ПОГЛАВЈЕ 1: КЛАУЗУЛИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
 

ГРАЃАНСКА ОДГОВОРНОСТ: 
 

Осигурувачот се согласува, почитувајќи ги условите, ограничувањата и исклучоците од оваа полиса да: 
1.1. плати во име на осигуреникот суми што се исплаќаат по пат на штети со компензација или надоместоци 

(вклучувајќи ги, каде што е можно, судските трошоци и такси и надоместоците на оштетениот  во вид на 
компензација што се направени против  осигуреникот од страна на кој било правен застапник) за кое било оштетно 
барање за компензација кое е прво направено против осигуреникот за време на скаденцата, а за тоа е известен 
осигурувачот,  во согласност со условите од ова полиса, во однос на граѓанската  професионална одговорност од 
извршување на дејноста што настанала: 
а) од осигуреникот при вршење на професионалната дејност - осигурително брокерски работи: 

- при посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие и  
- при реализирање на оштетни побарувања по осигурен штетен настан. (Член 135, став 1 од Закон за 

Супервизија) 
 

Советник, под - договорувач или агент 
 

б) од осигуреникот вршејќи професионална дејност што произлегува од кое било дело, грешка или пропуштање 
што е направено или се претпостатвува дека е направено од кој било советник, под-договорувач или агент за 
чиишто дела, грешки или пропуштања осигуреникот е законски одговорен; 

 
Задолжителни обврзувања 

 
в) од осигуреникот што произлегува од работењето на осигуреникот со задолжителните овластувања што се  

наведени  во неговиот основачки акт, или како што е поинаку договорено  од осигурувачот. 
 

Такси и трошоци за одбрана 
 
1.2 да плати во име на осигуреникот такси и трошоци за одбрана што настанале од правно застапување преку адвокат 

или друго лице назначено од друштвото за осигурување / или со писмена согласност на осигурувачот, во одбраната 
или решавање на кое било оштетно побарување што е осигурено со оваа полиса. 

 
ПОГЛАВЈЕ 2:   ИСКЛУЧОЦИ 

 
Осигурувачот нема да сноси одговорност според оваа полиса во однос на кој билоа штета или загуба настаната од: 

 
Постојни штети 

 
2.1   а) кои се направени т.е. настанати односно започнале да се остваруваат, го загрозуваат или му претстојат на 

осигуреникот пред скаденцата наведена во полисата 
б) директно или индиректно произлегуваат од / или на кој било начин вклучуваат каков било факт или околност: 

- за кој е дадено писмено известување или разумно требало да се даде по основ на која било претходна 
полиса (без разлика дали таа полиса е издадена / е осигурана од осигурувачот или не) или 

- за кој/која осигуреникот прв пат го/ја забележал/осознал пред скаденцата или за кој/која осигуреникот знаел 
или требало да знае ако постоела објективна потенцијална   можност да предизвика штета или загуба. 

 
Управување 

 
2.2 Грешки и пропусти при извршување на дејности, настанати од заземање на раководни функции или членство во 

управни или надзорни одбори на државни или приватни субјекти. 
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Намера / груба небрежност 
 
2.3 Намерни дејствија, груба небрежност, доставување на неточна информација, незаконски и прекршочни дејствија на 

осигуреникот и/или лица поврзани со него во смисла на Законот за облигационите односи и Законот за супервизија 
во осигурувањето, како и одбивање на осигуреникот да достави услуги или ненавремено доставување на услуги од 
професионална природа кои се предмет на неговата дејност. 

 
Измама/Нечесност 

 
2.4 Директно или индиректно произлегуваат од или на кој било начин вклучуваат: 

а) какво било вистинско или наводно нечесно, измамничко, криминално или зло дело или пропуштање на кој било 
осигуреник или нивните советници, под-договорувачи или агенти; или 

б)  кое било дело, грешка или пропуштање на кој било осигуреник или нивните советници, под-договорувачи или 
агенти кои извршиле или кои наводно  извршиле невнимателно  занемарување на последиците 
ако во кој било случај овој исклучок не се применува на кој било осигуреник кој не е виновен за извршување 
или одобрување на какво било такво дело, грешка, пропуст или непочитување. 

 
Превземена должност или обврска 

 
2.5 Директно или индиректно произлегува од, или на кој било начин вклучува каква било одговорност, должност или 

обврска која настанала или ја презел осигуреникот, а која не настанува или осигуреникот не ја презема при 
нормално извршување на професионалната дејност. 

 
Договорна обврска 

 
2.6 Директно или индиректно произлегува од, или на кој било начин вклучува одговорност која е превземена од 

осигуреникот врз основа на договорно проширување на неговата одговорност и за случаи за кои инаку по закон не 
одговара.        

 
Трговски долгови 

 
2.7 Одговорност која  директно или индиректно произлегува од, или на кој било начин вклучува: 

а) каков било трговски долг настанат од осигуреникот или каква било гаранција или преземања дадени од 
осигуреникот за долг или извршување на која било обврска од трето лице. 

б) побарувања кон осигуреникот од страна на лица поврзани со него, побарувања од страна на правни субјекти, 
побарувања во кои осигуреникот е консултант и побарувања од еден кон друг осигуреник по една иста полиса. 

 
Придружни компании 

 
2.8 Основана  или одржана од или во име на: 

а)  кој било осигуреник или која било филијала на осигуреникот, или 
б) која било компанија, партнерство или целина во која осигуреникот или кој било директор или                                     

партнер на осигуреникот има финансиски или извршен интерес 
само ако овој исклучок не се применува на такви штети што потекнуваат од независно трето лице. 

 
Нематеријална штета / Штета/отштета  на имот 

 
2.9 Директно или индиректно произлегува од, или на кој било начин вклучува нематеријална повреда, ментално  

страдање или емотивна болка, болест, заболување или смрт или оштета на или разурнување на кој било имот, 
вклучувајќи загуба на употреба само ако овој исклучок не се применува на штетите кои настанале како резултат на 
непочитување на службена должност вршејќи ја професионалната дејност. 

 
Одговорност од сопственост (закупник) 

 
2.10 Директно или индиректно произлегува од, или на кој било начин вклучуваат сопствеништво, употреба, живеење или 

издавање на подвижни или недвижни предмети или имот од или во име на осигуреникот 
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Неликвидност 
 
2.11 Директно или индиректно произлегува од, или на кој било начин вклучуваат неликвидност (несолвентност, 

ликвидација или банкрот) на кој било осигурителна компанија, градежни здруженија, банка, менаџер за инвестиција, 
брокер, инвеститорски посредник или кој било друг бизнис, фирма, компанија со која осигуреникот  има директно 
или индиректно направено осигурувања, инвестиции или депозити. 

 
Известија  за инвестиција 

 
2.12 Директно или индиректно произлегува од, или на кој било начин ја вклучува продажбата на производи за 

инвестиција но да не е ограничено на животно осигурување, пензиско осигурување и други инвеститорски 
активности во согласност Законите на Р. Македонија. 

 
Губење на документи 

 
2.13 Грешки и пропуштања  поврзани со  водење на документација, сметководство или плаќања, со исклучок на 

претсметковни грешки и пропусти  во однос на осигурителните премии и обештетувања, или резултат на 
злоупотреба од страна на вработени лица кај осигуреникот. 

 
Штети  од преземање на ризик 

 
2.14 Во однос на Клаузулата 1.1 (в) директно или индиректно произлегува од, или на кој било начин вклучува: 

- штети од преземање на ризик на осигуреникот, и/или 
- било какви спорови за штети кои се поднесени или се прави обид да се подведат под кој било осигурителен 

договор или договор за  склучување осигурителна полиса или договор за реосигурување или обврзница или 
програма за самоосигурување што ја нуди или управува или е во име на осигуреникот, и/или 

- кое било намерно непочитување на овластување за преземање на ризик што му е дадено на осигуреникот. 
 

Штети на осигурувачотот 
 
2.15 Од кој било преземач на ризик или осигурителна компанија поради кое било дело, грешка или пропуштање што е 

направено во текот на активностите на осигуреникот како осигурителен агент освен ако преземачот на ризик или 
осигурителната компанија немаат добиено пресуда во кој било суд против осигуреникот. 

 
Парични казни и казни 

 
2.16 Парични казни/казни за даноци, парични казни, казни, пенали, казнени оштети, укори (морални оштети), влошување  

или зголемени оштетувања или секоја штета што не се осигурува со закон или со овие Услови.  
 

Навредлив напис и клевета 
 
2.17 Кои произлегуваат од објавување или изрекување навредлив напис или клевета направени пред започнувањето на 

скаденцата; направени од осигуреникот или по директива на осигуреникот и покрај тоа што знаел дека е погрешно; 
од активности кои ги направил осигуреникот или некој друг во име на осигуреникот а во врска со рекламирање, 
телевизиско прикажување или емитување.  

 
Загадување 

  
2.18 Директно или индиректно кое поризлегува од или на секој начин вклучува загадувач вклучувајќи трошоци за 

реновирање  или чистење кои се однесуваат на секаков загадувач; 
 

Друго осигурување 
 
2.19 За кое осигуреникот има покритие по која било друга осигурителна полиса;  
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САД/Канада 
 
2.20 Во форма на секаков вид на законски (вклучувајќи арбитража) или регулативни постапки поднесени во Америка или 

во Канада или надвор од Америка или од Канада  барајќи правосилност или заштита на пресуда, надомест или 
налог донесени во Америка или во Канада; 

 
Војна 

 
2.21 Која директно или индиректно произлегува од, или на кој било начин вклучува војна, инвазија, дејства на 

надворешни непријатели, конфликти (без оглед дали е објавена или не војна), граганска војна, востание, 
револуција, побуна, воена или узурпирана сила или конфискација или национализација или запленување или 
оштета на имот од или по налог на влада или јавна локална власт. 

 
ДЕЛ 3: ШТЕТИ И ПОЧИТУВАЊЕ НА ОДРЕДБИ 

 
Секоја од следните Клаузули од 3.1 заклучно со 3.5 се посебни услови за правата на осигуреникот согласно оваа оваа 
полиса, и осигурувачот ќе нема никаква одговорност за која било штета или загуба до оној степен  до кој осигуреникот 
не ги исполнил барањата од оние клаузули што се во врска со таквата штета или загуба.  
 

Кога да се извести 
 
3.1   а) Осигуреникот ќе го извести во писмена форма осигурувачот што е можно побрзо за:  

- штета направена против секој осигуреник или загуба за време на осигурителниот период; или  
- околностите кои ќе настанат за време на осигурителниот период од кои може оправдано да се очекува да ја 

зголемат штетата или загубата; 
под услов секогаш таквото писмено известување да биде дадено на осигурувачот за време на осигурителниот 
период или  најдоцна во рок од три дена од кога дознал за настанувањето на осигурениот случај; (Член 973, 
став 1 од ЗОО).         

б) ако осигуреникот не ја изврши својата обврска за известување на осигурувачот како што е предвидено во  3.1. 
а),  должен е да му ја надомести на осигурувачот штетата што би ја претрпел овој поради тоа (Член 973, став 2 
од ЗОО). 

 
Кој да се извести 

 
3.2 Известувањето според Клаузула 3.1 треба да биде поднесено во писмена форма на осигурувачот, и доставено на 

адреса на осигурувачот наведена во полисата за осигурување.  
 

Што да извести 
 
3.3 Осигуреникот ќе му достави на осигурувачот посебно писмено известување - пријава, во кое ќе бидат содржани 

сите податоци и други докази потребни за утврдување на одговорноста за причинетата штета и оцена на 
основаноста на барањето, обемот и висината на штетата, вклучувајќи целосни податоци за штетата или загубата и, 
во случај на известени околности, причините за нивното прифаќање на истите, во секој случај со потполни детали 
што вклучуваат околности, датуми и лица што се инволвирани.  

 
Одбрана и исплата 

 
3.4  а) Осигуреникот се согласува да не направи какви било надоместоци и трошоци за одбрана, да прифаќа 

одговорност за или обид да реши,  да прифати, да понуди исплата или на друг начин да претпостави секаква 
договорна обврска во врска со секоја штета или загуба без писмена согласност на осигурувачот, таквата 
согласност да не биде безпричински стопирана. Осигурувачот нема да биде одговорен за секакви надоместоци 
и трошоци за одбрана, регулирање, прифаќање, понуда, исплата, или да претпостави обврска на која тој не се 
согласил. Во секој случај нема да биде преземено ниедно дејство што би можело штетно да влијае на 
осигуурвачот.  
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б) Осигурувачот ќе има право во кое било време да врши, во име на осигуреникот, одбрана или регулирање на 
секоја штета или загуба и да го претставува осигуреникот во врска со таа штета или загуба. Секој износ што ќе 
го сноси осигурувачот во корист на осигуреникот ќе биде дел од надоместоците и трошоците за одбраната. 

 
Намалување на штети и компензација 

 
3.5   а) Осигуреникот ќе употреби соодветно внимание и уверување дека се преземени сите оправдани и практични 

мерки за избегнување или намалување на секаква одговорност штоа можела да ја зголеми или ја зголемила  
штетата или загубата.  

б) Осигуреникот ќе му ги открие на осигурувачот сите односни информации и во дополнение ќе му обезбеди 
помош на осигурувачот да му овозможи на осигурувачот или неговите агенти да ја испитаат и/или одбранат 
секоја штета или загуба по оваа полиса (вклучувајќи без ограничување по пат на усогласување со кој било 
протокол или други процедурални барања што би можеле да бидат релевантни на овластувањето со кое 
штетата е донесена) и/или да му овозможи на осигурувачот да ја утврди неговата одговорност по оваа полиса.  

 
Правно мислење 

 
3.6   а) Осигурувачот нема да бара од осигуреникот да оспори ниедна штета, освен ако во согласност со законските 

прописи не постојат оправдани елементи  дека таквата штета треба да биде оспорена. 
б) Потполно респектирање што се однесува до финансиските импликации, оштетувањата и трошоците што се 

можни да бидат надоместени од оштететниот, можните надоместоци и трошоци за одбрана и предвидувањата 
од осигуреникот што успешно ја одбранил штетата, ќе бидат земени во предвид.  

в) Трошокот за таквото правно мислење ќе се смета како дел од надоместоците и трошоците за одбрана. 
 

Целосна и конечна исплата 
 
3.7 Во врска со секоја штета или загуба,осигурувачот смее со свое оправдано мислење да одлучи да изврши исплата 

на осигуреникот на сума возможна според лимитот на одговорност или на сума на која штетата или загубата можат 
да се регулираат (која било од нив ако е помала) како целосна и конечна исплата на сите обврски на осигурувачот 
кон осигуреникот според оваа полиса во врска со штета или загуба.  

 
Суброгација (застапување на права) 

  
3.8   а) Во случај на исплата според оваа полиса, осигурувачот ќе има право на суброгација до висина на тоа плаќање 

на сите права за повраток на средства на осигуреникот, и осигуреникот ќе ги комплетира сите потребни 
документи и ќе стори се што е неопходно да ги осигура и зачува тие права, вклучувајќи комплетирање на 
документи потребни за да му овозможи на осигурувачот ефективно да поднесе постапки во името на 
осиугреникот.  

(б) Ако е направена исплата по оваа полиса и осигурувачот има право на повраток на средства во врска со таква 
исплата, осигурувачот се согласува да не ги употреби тие права против кој било претпоставен, партнер, 
директор или вработен на осигуреникот, освен ако штетата или загубата резултира од или е настаната како 
резултат/придонес од нечесено, лажно, криминално или злонамерено дејство или пропуст на тој претпоставен, 
партнер, директор или вработен. 

 
 Распределба 

 
3.9   а)  Ако настане обврска како од штета или загуба покриени со оваа полиса и обврска за штета или загуба која не е 

покриена со оваа полиса или поради: 
- Штета против Осигуреник или загуба која вклучува како покриени така и непокриени предмети; или 
- Штета (побарување) против Осигуреник е поднесено и други се странки во постапките или барање на кое 

се однесува штетата;  
тогаш осигуреникот и осгурувачот ќе направат најголеми напори да ја договорат реаспределбата на таа 
сума меѓу покриената загуба и непокриената загуба на основа на фер и точна процена на односните 
правни и финансиски  искуства. 

б) Ако осигурувачот и осигуреникот не се во состојба да договорат распределба, ќе се поведе тужба (спор) кај 
месно надлежниот суд на Република Македонија.  
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в) Секоја распределба на надоместоци и трошоци за одбрана на сметка на штета која е пренослива или 
детерминирана во согласност со под-клаузула (б) од горе, ќе се примени ретроспективно на сите надоместоци 
и трошоци за одбрана на сметка на таква штета.  

 
ДЕЛ 4:  УСЛОВИ 

Лимит на одговорност 
 
4.1   а) Вкупната одговорност на осигурувачот според Клаузула 1.1 во врска со која било штета или загуба со исклучок 

на надоместоците и трошоците за одбрана нема да биде поголема од лимитот на одговорност одреден во 
полисата. Ако лимитот на одговорност се исцрпи поради исплата или регулирање на штета или загуба 
(вклучувајќи но не ограничувајќи се на било која исплата од осигурувачот кон осигуреникот според Клаузула 
3.7), осигурувачот ќе  ги плати надоместоците и трошоците за одбрана за таа штета применувајќи го начелото 
на пропорција меѓу лимитот на одговорноста за исплата или регулирање на таа штета и вкупното оштетно 
побарување (вклучувајќи ги и трошоците на подносителот ако е тоа можно) за решавање на таа штета.  

 
Меѓусебно поврзани дејства 

 
4.2. Сите штети или загуби кои резултираат од: 

а) еден и ист акт (дејство), грешка или пропуст; или 
б) серија од дејства, грешки или пропусти кои произлегуваат од или се предизвикани од причина со исто потекло, 

извор или настан, или 
в) дејства, грешки или пропусти на едно лице или лица кои дејствуваат заедно или во кои тоа лице или лица е/се 

вмешани или ангажирани; 
заеднички ќе сочинуваат една штета. 

 
Самопридржување 

 
4.3. Осигурувачот ќе го плати само она што е над сумата наведена како самопридржување  во полисата, износ кој се 

применува на секоја штета или загуба. Тој износ ги исклучува надоместоците и трошоците за одбрана, кои ги сноси 
осигуреникот и кои не се осигурен износ. 

 
Ретроактивно покритие 

 
4.4   а) Осигурувачотот има обврска само тогаш ако осигурениот случај настане за време на важење на 

осигурувањето. 
б) Договорот за осигурување е ништовен, ако во моментот на неговото склучување веќе настанал осигурен 

случај, или тој бил во настанување или било извесно дека ќе настапи, или ако веќе тогаш престанала 
можноста тој да настане. (Член 954, став 2 од ЗОО) 

в) Ако е договорено дека со осигурувањето ќе биде опфатен определен период што му претходи на 
склучувањето на договорот, договорот ќе биде ништовен само ако во моментот на неговото склучување на 
заинтересираната страна и било познато дека веќе настанал осигурен случај, односно дека веќе тогаш 
престанала можноста тој да настане (Член 954, став 3 од ЗОО). 

     
Територијални и законски дејства 

 
4.5 Овие услови ќе се применуваат за штети направени каде било надвор од Америка или Канада, кои се базираат на 

дејства, грешки или пропусти кои настанале каде било во светот. 
 

Преземање или спојување 
 
4.6 Во случај на преземање или спојување, оваие услови ќе се применуваат само на штета или загуба причинета од 

дејства, грешки или пропусти извршени од осигуреникот пред датумот на тоа преземање или спојување, освен ако 
не е поинаку договорено од осигурувачот.  
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Промена на ризик 
 
4.7 Осигуреникот е должен да  му даде писмено известување на осигуруваќот што е можно побрзо за секаква 

материјална промена на ризикот за време на осигурителниот период, согласно Законот за облигациони односи и 
Општите услови за осигурување на осигурувачот, вклучувајќи но не ограничувајќи кога: 
а) осигуреникот оди доброволно во банкрот, принудна управа, или ликвидација или осиугреникот не успеал да ги 

плати долговите или прекршил какви било други обврски со што го зголемува  назначувањето на стечаен 
управител или банкротство или ликвидациони  постапки.  

б) секоја материјална промена во природата на професионалните услуги понудени од осигуреникот.  
 

Овластување 
 
4.8 Осигуреникот наведен во полисата ќе дејствува во име на сите осигуреници во смисла на давање или примање на 

писмени известувања според оваа полиса, вклучувајќи но не ограничувајќи давање на писмено известување за 
штета или загуба, исплата на премии, прием и прифаќање на секакви приложени додатоци кои се дел од оваа 
полиса.  

 
Доверливост 

 
4.9  Осигуреникот не смее да ги открива условите, исклучоците, лимитите на одговорност од полисата или износот на 

премијата на  кое било трето лице освен колку што е дозволено со закон или со согласност на Осигурувачот за 
давање податоци во писмена форма. 

 
Права на осигурувачот  

 
4.10 Доколку осигурувачот има право да ја одбие полисата аб инитио (по сопствена иницијатива), осигурувачот може, по 

свој избор, наместо тоа, да достави писмено известување до осигуреникот  дека ја сметаат полисата за правосилна 
и важечка,  со тоа што од осигурувањето што се обезбедува со таа полиса, ќе бидат исклучени сите оштетни 
барања или штети што настанале или што може да произлезат или што се поврзани со околностите кои го 
овластуваат осигурувачот да ја одбие полисата. Полисата потоа продолжува да биде правосилна и важечка, но го 
исклучува тоа оштетно барање или штета што е наведено во наведеното известување (како истото да било 
посебно индосирано како аб инитио). 

  
Права на трети лица 

 
4.11 Ниедно лице што не е осигуреник  нема право да  принуди извршување на кој било услов од полисата во своја 

корист. 
 

Арбитража 
 
4.12 За сите спорови што може да произлезат од оваа полиса, во врска  или поврзани со неа, или за нејзиното 

постоење, валидност или прекин, или за утврдување на износот или износите што се плативи по полисата, двете 
страни (осигуреникот и осигурувачот) ќе започнат меѓусебни преговори во траење од најмногу еден месец.  Доколку 
во рокот од еден месец преговорите не завршат со договор за настанатиот спор, меѓусебните преговори ќе 
продолжат и во наредниот месец, ако за тоа се согласни двете страни. 
По исцрпување на рокот за меѓусебни преговори, двете страни пристапуваат кон арбитража. Арбитражата ќе биде 
водена од арбитражна комисија. Арбитражната комисија се состои од три члена, од кои по еден делегира секоја од 
двете страни во рок од 7(седум) дена по исцрпувањето на рокот за преговори. Членовите на арбитражната 
комисија, делегирани од двете страни, именуваат претседател на арбитражната комосија во рок од 15 (петнаесет) 
дена. Претседателот треба да биде стручен за областа за која се води арбитражата, со најмалку 4 (четири) години 
работно искуство во таа област. Доколку двете страни не се договорат за името на претседателот на арбитржната 
комисија, тој ќе биде именуван од страна на една од следните институции: факултетот што ја покрива областа на 
спорот, друштвото на проценителите или Стопанската комора на Р. Македонија. 
Ниту една страна нема право да отповика свој член од арбитражната комисија до завршувањето на нејзината 
работа, која не може да трае подолго од 3 (три) месеци од денот на именувањето на нејзиниот претседател. По 
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исклучок од претходниот рок, арбитражната комисија го продолжува своето работење само со писмена согласност 
на двете страни. 
Арбитражната комисија своите одлуки ги носи со мнозинство гласови. Двете страни се обврзуваат дека ќе ги 
почитуваат одлуките на арбитражната комисија како конечни и неотповикливи. До завршувањето на меѓусебните 
преговори, евентуално и на работата на арбитражната комисија и двете страни се откажуваат од поведување на 
судски спорови за предметот на арбитражата, како и од пресметка на камати по основ на спорните побарувања. 
Трошоците за арбитражата ќе ги делат и двете страни подеднакво. 
Доколку арбитражната комисија не успее да го реши спорот, тој ќе се решава во месно надлежниот суд на 
Република Македонија. 

 
Состав на полисата 

 
4.13 Ако поинаку не е договорено, составот, толкувањето и значењето на одредбите од полисата ќе се одредуваат  во 

согласност со Условите на осигурувачот и законите на Република Македонија. 
  

Откажување право или измена и дополнување 
 
4.14 Условите од полисата не може да се откажат или променат освен со додоаток што го издава осигурувачот или со 

намера да се издаде од осигурувачот да сочинува составен дел на полисата. 
 

Надлежност на судот во случај на спор и примена на законите. 
 
4.15 За споровите што ќе произлезат од примената на овие Услови ќе решава месно надлежниот суд во седиштето на 

осигурувачот. 
За односите помеѓу договорните страни се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот 
за супервизија на осигурувањето, Општите услови за осигурување од одговорност и овие Посебни услови за 
осигурување на брокерите од одговорност. 
Општите услови за осигурување од одговорност важат во оној дел што не е во спротивност со Посебните услови за 
осигурување на брокерите од одговорност. 

 
Правна поука 

 
4.16 Договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето можат да достават жалба во однос на Осигурувачотот 
до Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување. 
 

ДЕЛ 5: ДЕФИНИЦИИ 
 
За примена на полисата важат следните дефиниции: 
 

Пријава 
 
5.1. "Пријава" значи пријава или понуда и нивни прилози во писмена форма што осигуреникот ги поднесува до 

осигурувачот. 
 

Отштетно барање 
 
5.2. "Отштетно барање(а)" значи: 

а) Доколку осигуреникот прими какво било писмено или усмено известување за барање на надомест од страна на 
третото лице а против осигуреникот. 

б) налози за изјава за штета, формулар за штета, покани за на суд, апликација или друг законски или арбитражен 
процес, вкрстени отштетни барања, противоштетно барање, или известување на трето или друго слично лице  
врачени на осигуреникот. 
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Давачки и трошоци за одбрана 
 
5.3. "Давачки и трошоци за одбрана" значи трошоци направени од или во име на осигуреникот  или осигурувачот во 

текот на истражување или одбрана за оштетно барање  како и судски трошоци и издатоци. 
 

Документи (исправи) 
 
5.4 "Документи" значи дела, тестаменти, спогодби, карти, планови книги, писма, полиси уверенија/потврди, формулари 

и други документи во писмена форма, отпечатени или репродуцирани со кој било метод вклучително и компјутерски 
податоци и електронски податоци, но не да вклучува обврзници на доносителот или купони, марки, банкарски и 
девизни обврзници (меници) или други преносливи документи.  

 
Работник 

 
5.5. "Работник"(работници) значи лице/лица вработени со договор за дело или учење на занаети во текот или пред 

започнување на периодот на осигурување. 
 

Осигуреник 
 
5.6 "Осигуреник"(ци) значи: 

а) лице, лица, партнерство, компанија, корпорација или друго правно лице  наведено како осигуреник во    
полисата и нивни претходници во бизнисот; и 

б) лице кое во текот на периодот на осигурување е раководител, парнер, директор или работник на осигуреникот; 
и 

в) поранешни раководители, партнери, директори или работници на осигуреникот; и  
г) во случај на смрт или некомпетентност или бнкротство на раководител, парнер, директор или работник на 

осигуреникот, имотот на тоа лице, наследници, правен застапник или назначено лице (ополномоштено), за 
судски обврски настанати од дејство, грешка или пропуст на починатото лице, некомпетентно лице или лице 
што е банкрот. 
За да се избегне сомневање терминот "осигуреник" не вклучува консултант, под-договорувач или агент (кој не 
е вработен) на осигуреникот. 

 
Лимит на одговорност 

 
5.7. "Лимит на одговорност" значи лимит на одговорност за оваа полиса како што е наведено во главната полиса. 
 

Период на осигурување 
 
5.8. "Период на осигурување" значи периодот што е наведен во полисата. 
 

Професионална дејност 
 
5.9. "Професионална дејност" значи осигуреникот да извршува професионални услуги што се наведени во полисата при 

вршење на дејноста на осигуреникот при што осигуреникот ја продолжува професијата и која се врши според името 
кое е наведено за осигуреник во полисата. Доколку дејноста го смени името и нема друга промена која материјално 
го менува ризикот, бизнисот продолжува да се смета дека е "професионална дејност". 

 
Полиса 

 
5.10."Полиса" значи: 

а) главната полиса, клаузулите за осигурување, исклучоци, услови, дефиниции и други услови што се содржани 
во овој документ: 

б) секој додаток кон полиса составен дел или додаден во полисата или на почетокот или во текот на 
времетраење на осигурувањето; и 

в) пријавата 
загадувач на човековата околина 
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5.11."Загадувачи на човекова околина " вклучуваат, но не се лимитирани за иританти во тврда, течна, гасовита или 
топлинска состојба, загадувачи, смог, водена пареа, саѓи, мириси, киселини, алкали, радиоактивни и /или 
нуклеарни материи, хемиски или отпадни материи (вклучени, но не лимитирани за материјали што се рециклираат,  
поправаат и обработуваат). 

 
Осигурувач 

 
5.12.Осигурувачот значи Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија, Скопје - Виена Иншуренс 

Груп. 
 

Самопридржај 
 
5.13."Самопридржај" значи износ на самопридржај како што е наведено во полисата. 
 

Спецификација 
 
5.14."Спецификација" значи спецификација додадена кон полисата. 

 
Филијала 

 
5.15."Филијала" значи компанија во која осигуреникот (или директно или индиректно) преку една или повеќе од своите 

филијали (компании): 
1. врши контрола на составот на Бордот на директори; 
2. контролира  повеќе од половина право на глас; или 
3. поседува  повеќе од половина издаден акциски капитал 

и вклучува во случај на осигуреник кој е партнер, споен со друг партнер и/или назначени нови партнери (освен 
постојаните работници на партнерот осигуреник) со тоа што бројот на партнери во партнерството веднаш по 
настанување на спојувањето или назначувањето  претставува повеќе од 200% од бројот на партнери во 
партнерството -осигуреникот непосредно пред таквото спојување или назначување. 

 
Важност на општите услови за осигурување на имот 

 
Доколку не се во спротивност со овие Услови, на осигурувањата склучени според овие Услови се применуваат и 
Општите услови за осигурување на имот. 
 

Надлежен суд 
 
Во случај на спор меѓу договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот и Осигурувачотот, месно е надлежен 
Основниот суд Скопје 2, Скопје. 
 
 
Бр. 02-689/6/1 
24.02.2004 година  
 
Претседател на Управен одбор 
Бошко Андов 
 
 
 
 
 
Овие Посебни услови за осигурување ги донесе Управниот одбор на Друштво на својата 67 - ма редовна седница одржана на 24.02.2004 година со 
одлука број 0202 - 689/6/1 со примена од денот на донесувањето. 
 
Лектор Кристина Велевска 
 


