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УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ФАЛСИФИКАТ  
НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ 

 
ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Предмет на осигурување според овие Услови е ризикот од фалсификувани странски средства за плаќање при: 
- откуп на странски средства за плаќање  при вршење на менувачки  работи во согласност со Одлуката за условите и 

начинот на вршење на менувачки работи донесена од Советот на Народна банка на Република Македонија  и 
надоместок на штети при настанување на овој ризик;  

- брз трансфер на пари (валути) само со физички лица; 
- прием/уплата на ефектива во банките и во штедилниците. 
Под странски средства за плаќање, во смисла на овие Услови, се сметаат ефективни странски пари и банкарски чекови  
што осигуреникот има право да ги откупи. 
Со осигурувањето од ставот 1, алинеја 1 од овој член се опфатени и менувачки работи во меѓународни возови, 
фришопови, туристички агенции и други организации што вршат откуп на странски средства за плаќање, ако за нив 
постои посебно одобрување. 
   

ОСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ 
Член 2 

Осигурувачот го покрива осигуреникот до висина на утврдениот фалсификат на странското средство за плаќање во 
текот на периодот на осигурување, максимум до 2500 евра доколку не се договори поинаку во полисата. 
 

ОБВРСКИ НА ОСИГУРЕНИКОТ 
Член 3 

(1) За остварување на правото од членот 2, осигуреникот е должен во секоја канцеларија (шалтер) да поседува апарат 
за откривање на фалсификувани валути.  

(2) Осигуреникот е должен да му достави на осигурувачот писмен извештај по видови на ефективни странски пари за 
реализираниот откуп, односно уплата на странските средства за плаќање до 10-ти во месецот за изминатиот 
месец, освен доколку не е договорено поинаку.  

 
ПРЕМИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 4 
Премијата за осигурување се пресметува според тарифата на премии на осигурувачот и се искажува во полисата за 
осигурување. 
Премијата се плаќа на начин и во рокови утврдени во полисата.  
Ако пресметаната годишна премија е под 120 евра во денарска противвредност, осигуреникот е должен на име 
минимална премија да плати 120 евра во денарска противвредност, пресметана по курсот на Народна банка на 
Република Македонија на денот на фактурирањето, доколку не е договорено поинаку. 
 

ПРАВО НА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА 
Член 5 

Осигуреникот има право на надоместок на штета од фалсификувани странски средства за плаќање ако при откуп, брз 
трансфер на пари  и при уплата на ефектива се придржувал кон Условите за менувачко работење на осигурувачот, 
условите што се предвидени во Одлуката за условите и начинот на вршење на менувачки работи, упатствата на 
гувернерот на Народна банка, упатствата за банкарски чекови, интерните упатства на осигуреникот и  прирачникот од 
глобален систем за брз трансфер на пари. 
Осигуреникот е должен при откуп на странски средства за плаќање, брз трансфер на пари (валути) и при уплата на 
ефектива да издаде потврда, односно соодветен образец утврден од Народна банка на Р Македонија. 
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ДОСТАВУВАЊЕ НА ОТШТЕТНО БАРАЊЕ 
Член 6 

Во случај на штета што резултира од откупено фалсификувано странско средство за плаќање, осигуреникот доставува 
барање за отштета кон кое ги приложува следните докази: 
а) потврда или записник за утврдениот фалсификат издадени од страна на овластена банка на Република Македонија 

или на кореспондентска странска банка и копија од пријавата  и од извештајот од Министерството за внатрешни 
работи за утврдениот фалсификат; 

б)  фотокопија од фалсификуваното странско средство за плаќање; 
в) потврда за менувачка работа или прием на ефектива или брз трансфер на пари; 
 

ИСПЛАТА НА ШТЕТА 
Член 7 

Осигурувачот е должен да му ја надомести штетата на осигуреникот во рок од 15 дена, сметано од денот на приемот на 
комплетираното отштетно барање.  
Штетата се надоместува во денари според  курсот по кој е пресметана премијата за осигурување. 
 

Член 8 
Осигурувачот се обврзува да го награди работникот на осигуреникот што ја вршел менувачката работа со парична 
награда од 10% од денарската противвредност за неисплатениот фалсификат, ако менувачот фалсификатот го открил 
пред да изврши откуп, уплата или брз трансфер на странски средства и за тоа постои официјален записник и се 
приложи во фотокопија на запленетите валути или чекови.                                             
 

Член 9 
Осигурувачот има право да врши проверка на податоците за прометот на странските средства за плаќање што се 
предмет на осигурување со овие услови. Ако осигурувачот утврди грешка, има право да пресмета додатна премија. Ако 
се утврди дека осигуреникот намерно го прикрива прометот, осигурувачот има право да го раскине осигурувањето и да 
го одбие отштетното барање или да изврши сразмерен надомест на штета. 
 

РЕГРЕСНО ПРАВО 
Член 10 

Со исплатата на штетата осигуреникот му ги пренесува на осигурувачот сите права кон лицата одговорни за 
причинувањето на штетата, особено кон лицето што уплаќа, односно се откупени фалсификуваните странски средства 
за плаќање, ако тоа е познато. 
 

ТРАЕЊЕ И ОТКАЗ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 
Член 11 

Осигурувањето се склучува за период од една година, доколку не се договори поинаку во полисата. 
Секоја договорна страна, во текот на траењето на договорот, може да го откаже договорот - полисата, по пат на ување 
известување со препорачано писмо и со отказен рок од триесет (30) дена од стасаноста на премијата. 
 

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ 
Член 12 

Во случај на спор меѓу договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, месно е надлежен 
Основниот суд Скопје 2, Скопје. 
 

Член 13 
Условите се составен дел на полисата и се врачуваат на осигуреникот при издавање на полисата.  
 

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 14 

Ако некои работи не се регулирани со овие Услови за осигурување на ризикот фалсификат на странски  средства за 
плаќање, ќе се применуваат соодветните законски прописи. 
Доколку не се во спротивност со овие Услови, на осигурувањата склучени според овие Услови се применуваат и 
Општите услови за осигурување на имот. 
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ПРАВНА ПОУКА 
Член 15 

Договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето може да достават жалба во однос на осигурувачот до 
Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување. 
 
Бр.02-1297/3-23 
Датум: 10.02.2016 година 
 
Претседател на Управен одбор 
Бошко Андов 
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