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УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА СТВАРИ НА ДОМАЌИНСТВО 
И ЛИЧНИ СТВАРИ ПРИ ДОМАШЕН И МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ 

 
ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Предмет на осигурување се ствари на домаќинство и лични предмети, уметнички предмети, автомобили, чамци, мотори, 
камп - куќички и приколки и сл. во домашени и меѓународен транспорт, наведени во пријавата за осигурување со 
нивната вредност и пријавени во осигурување пред да започне транспортот. 
 

ОСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ 
 
1. ,,Против сите ризици,, - Ствари спакувани од профеционалци 
Од физичка загуба или оштетување на осигурениот предмет, според условите на Институтската карго клаузула (А) 
(1/1/09) без франшиза, и по Институтска клаузула за војна, штрајк, класификација, кла-узулата за прекинување на 
транспорт (тероризам), клаузулата за исклучена несолвентност, клаузулата за исклучување на проширена радиоактивна 
контаминација и институтските клаузули за исклучување на хемиски, биоактивни, био-хемиски, електромагнетни оружја 
и клаузулата за исклучување на сајберски напад. 
Поради допринос за општа хаварија и трошоците за спасување што можат да се повратат од оваа полиса, се смета дека 
личните предмети се осигурени на нивната целосна субвенциска вредност.  
 
2. Ствари спакувани од сопственикот - Како погоре наведеното, исклучувајќи: 
Кршење, гребаници, набивање, поткршување, флекање и кинење на стварите на домаќинство и личните работи, 
спакувани од сопственикот, доколку не се случат поради пожар, насукување, тонење или судар на пловниот објект или 
судар или превртување на транспортното копнено превозно средство. Исто така се исклучуваат штети од изгубени 
работи од картонските кутии, спакувани од сопственикот, освен ако списокот со содржина на предмети и нивна вредност 
за секоја картонска кутија или пакување го достави сопственикот пред да започне транспортот. 
 
3. Ограничени услови 
Ова покритие е предмет на Институтската карго клаузула ,,Б,, која се проширува за да ги вклучи ризиците 
неиспорачување или кражба на целата пратка и понатаму се проширува за да ги вклучи оштетувањата предизвикани од 
вода на било кој начин. 
Институтската клаузла за војна и штрајк, Институтскауа клаузула за класификација, Клаузулата за измена на исклучокот 
за несолвентност, Клаузулата за прекинување на транспорт (тероризам), проширена клаузула за исклучување на 
радиоактивна контаминација и институционална клаузула за исклучување на хемиско, биолошко, биохемиско, 
електромагнетно оружје и сајберски напад. 
 

ИСКЛУЧЕНИ РИЗИЦИ 
 

Ова осигурување не го покрива следново: 
А. Загуба или оштетување предизвикана од постепена дотраеност, абење, атмосферски или климатски  услови (види 

факултативно покритие) инхерентен криминал, штетник, штети од молец, последователна загуба и загуба на 
податоци. 

Б. Електрично, електронско и механичко пореметување и внатрешно оштетување за електричните предмети освен 
ако нема доказ за надворешно оштетување на осигурениот предмет или самото пакување (види факултативно 
покритие). 

В. Накит и крзно освен ако не е пријавено со вредност што подлежи на лимит од 3.500 англиски фунти во 
противредност за секој еден транспорт. Пари и обврзници апсолутно се исклучени. 

Г. Амортизација што произлегува од неадекватна поправка или реставрирање на оштетениот предмет. 
Д. Губење или оштетување на автомобилот додека се управува на сопствен погон, освен ако  се наоѓа во простории 

од пристаниште или ако возилото го управува овластено лице што е вработено кај шпедитер или негов агент за 
директна поддршка на транспорт. 

Ѓ. Оштетување предизвикано од гребење, вдлабнување или расипување на автомобили освен ако превозникот и 
сопственикот заедно се согласиле и потпишале ,,потврда за состојба,, или сличен документ во кој се изнесува 
состојбата на автомобилот пред утовар, запишувајќи ги сите дефекти. Дополнителна опрема што не е фабрички 
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вградена не се пријавува на посебен начин и нема вредност за осигурување. Стока спакувана во автомобили. 
Оштетување предизвикано од радијација или радиоактивна контаминација. 

 
ОПШТИ УСЛОВИ 

 
1.  КЛАУЗУЛА ЗА ВРЕДНУВАЊЕ: Предметите во домаќинство и личните работи што се осигуруваат мора да се 

вреднуваат според трошокот за замена на одредиштето и да бидат потпишани со комплетна вредност. 
2. Антиквитети и уметнички предмети, автомобили, кампери, чамци, мотори и приколки мора да се вреднуваат според 

нивниот трошок за замена на одредиштето земајќи ги предвид трошоците за царина, бродски и транспортни 
трошоци. 

3. КЛАУЗУЛА ЗА 100% ОСИГУРУВАЊЕ: Ако осигурувањето не се направи на целосна вредност за замена на стока 
на дестинација, осигуреникот има право на повраток од осигурувачите, во пропорционален сооднос од штетата, 
колку што изнесува пријавената вредност спрема локалната вредност на имотот што бродски се превезува. 

4. КЛАУЗУЛА ЗА ПАРОВИ И ГРУПИ: Ако предметот е дел од пар или комплет, осигурувачите ќе платат само за 
вистинските делови што се изгубени или оштетени. Нема да се исплатат оние артикли што не се оштетени (види 
факултативно покритие). 

5. ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА:  Осигурувачите се одговорни само за решавање на штети што се обештетуваат според 
условите од ова осигурување под услов превозникот (агент) да потврди дека осигурителната премија ја примил 
превозникот (агентот). Во случај превозникот (агентот) да извести дека премијата не е платена, осигурувачите ќе ја 
решат валидната штета штом се плати премијата.  

6. ТРАЕЊЕ НА КЛАУЗЛАТА ЗА ТРАНЗИТ: Осигурителното покритие важи од времето кога предметите од 
домаќинство и личните работи и/или автомобилот и/или другите работи што се одобрени професионално се 
спакувани и преземени од местото на живеење или од деловната локација на осигуреникот, за отпочнување на 
транспортот и продолжува во текот на транспортот, вклучувајќи го вообичаениот претовар, ако има, се додека 
осигурениот имот професионално се испорача до конечно одредиште. Покритието може да се прошири за да го 
вклучи транспортот до и од простриите на хемиско чистење, сервисери или оштетување што инаку го покрива ова 
полиса. Ако стоката не се отпакува професионално тогаш покритието се проширува за да го покрие периодот на 
непрофесионално распакување со претпоставка дека ова се случило во текот на 14 дена од испораката. Покритие 
за складиштење до 60 дена на почетно место и 60 дена на одредиштето се вклучува ако е во оградено складиште, 
исклучувајќи било какво самостојно место за чување без дополнителни трошоци. Со дополнително плаќање 
преземачите на ризик се согласни да го прошират покритието за чување на месечна основа под претпоставка 
вашето барање и премијата да пристигнат пред да истече вклученото ускладиштување. Што се однесува до 
клаузулите за војна, осигурувањето ќе го покрие транспортот како што овде е специфирано. 

7. КЛАУЗУЛА ЗА НАДЛЕЖНОСТ НА СУДОТ: Договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето можат да 
достават жалба во однос на осигурувачот до Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како орган надлежен за 
супервизија на друштвата за осигурување. 
Споровите по овие услови ќе се решаваат спогодбено, во спротивно ќе ги решава Основен суд Скопје 2 - Скопје. Се 
што не е предвидено со овие услови, ќе се применуваат позитивните законски прописи што се во важност на 
територијата на Р. Македонија. 

8. КЛАУЗУЛА ЗА СУБРОГАЦИЈА: Осигурувачите ќе добијат повраток во висина од износот што го платиле за штети 
што се покриени со ова осигурување за сите права на регрес на осигуреникот против било кое лице или 
организација, со исклучок на шпедитерот или превозникот кој го издал овој документ. 

9. ДРУГО ОСИГУРУВАЊЕ: Ова осигурување не покрива до обемот на секое друго осигурување, било претходно или 
последователно по датум на ова осигурување и направено од било кого, при тоа директно или индиректно 
покривајќи го истиот имот и осигурувачите се одговорни за штети само за вашокот вредност над износот што се 
должни на другото такво осигурување. 

10. Осигурувачите имаат право како нивна опција да ги поправат или заменат изгубените или оштетените артикли 
(било целосно или делумно) или да платат во готово, а при тоа да не ја надминат нивната осигурена вредност. 
Осигурувачите може да побараат доказ за сопственост и/или вредност за  секој предмет за кој се тврди дека 
недостасува. 

11. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ШТЕТА: При штетен настан од кој може да произлезе штета според ова осигурување, мора 
веднаш написмено да се известат претставниците на осигурувачите. Важен услов за одговорност на осигурувачите 
во врска со ова осигурување е дека мора да се известат сите детали  за било каква настаната штета и/или 
оштетување во рок од 30 дена по испораката или 30 дена по планираната испорака во случај на неиспорачување, 
целосно претставување на штетата, во рок што не треба да надмине 60 дена од датумот на пријавување. 

12. Во случај на франшиза, изнесениот износ ќе се намали од проценетото оштетно побарување за настаната штета. 
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13. Покритието подлежи на компјутерската милениумска клаузула (карго) со проширување за именувана опасност (ЈС 
98/024) 

14. ФАКУЛТАТИВНО ПОКРИТИЕ 
а) РИЗИЦИ ОД МУВЛА (ИСКЛУЧУВА СТОКА ВО ПОСТОЈАНО СКЛАДИШТЕЊЕ) 

Вклучува штети на осигурениот интерес, како и да настанале, поради професионално спакувана стока. 
Максималната одговорност на осигурувачите не треба да надмине 75% од сумата на осигурување за секоја 
поединечна пратка. Ограчинувањето не се однесува за штети што произлегуваат од надворешни оштетувања 
од вода. 

б) ЕЛЕКТРИЧНО МЕХАНИЧКО РАСИПУВАЊЕ (ИСКЛУЧУВА АВТОМОБИЛ) 
Вклучува штети на осигурениот интерес што се предизвикани од електронско и/или електрично и/или 
механичко расипување под претпоставка осигурениот интерес да не е постар од 6 години. Подлежи на 
професионално пакување на стока. Ова проширување не се однесува на автомобили, камери, бродови, 
приколки или моторцикли. 

в) КЛАУЗУЛА ЗА ПАРОВИ И КОМПЛЕТИ 
Во случај на повраток за штетата на секој предмет или предмети што претставуваат дел од еден пар или 
комплет, обештетувањето што го овозможува оваа полиса се ограничува на разумно и фер намалување на 
вредноста на парот или комплетот поради оштетување на предметните ствари, имајќи ја предвид важноста на 
оштетените предмети во самиот пар или комплет. Сите артикли што го сочинуваат парот или комплетот, на 
опција на осигурувачите, ќе станат нивна сопственост во случај да осигурувачите не се согласат да ја платат 
целата штета за парот или целиот комплет. 

 
Пријава за осигурување на ствари на домаќинство и лични ствари 

при домашен и меѓународен транспорт 
 

Осигуреник: 
Датум на 
пакување: 

Спакувано од 
сопственик 

Професионално 
спакувано Превоз со 

(означи со X) 
Земја Море Воздух 

      

Договарач на осигурување  
Адреса  
Дејност на компанија  
Дестинација  

 
Упатство: Пријавете ги трошоците за замена на одредиштето за сите ставки во вашата пратка или доставете ваш 

список на ставки со трошок за нивна замена. ВАЖНО: Ставките што не се пријавени и немаат вредност 
не се осигурени 

  
КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 

А 1. ДНЕВНА СОБА  
A1  Софа(и)  
A2  Столица(и)  
A3  Ламба(и)  
A4  Маса(и)  
A5  Ќилим / Тепих  
A6  Библиотека / регал  
A7  Завеси/ролетни  
A8  Слики/фотографии  
A9  Пијано и др.  

A10  Музички инструменти  
A11  Телевизор(и)  
A12  Видео рекордер  
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A13  Радио(а)  
A14  Hi-Fi систем  
A15  Грамофон  
A16  CD Плеер  
A17  Звучници  
A18  Часовници  
A19    
A20    
A21    
A22    
A23    
A24    
A25    

 
КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 

В 2. ТРПЕЗАРИЈА  
B1  Маса(и)  
B2  Столица(и)  
B3  Комода  
B4  Бифе / креденец  
B5  Количка на тркала  
B6  Ламба  
B7  Ќилим / Тепих  
B8  Завеси / ролетни  
B9  Слики / фотографии  

B10  Огледала  
B11  Чаршафи за на маса  
B12  Маса за пишување  
B13  Часовници  
B14    
B15    
B16    
B17    
B18    
B19    
B20    
B21    
B22    

 
КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 

C 3.РАБОТНА СОБА  
C1  Столица(и)  
C2  Завеси / ролетни  
C3  Софа(и)  
C4  Маса(и)  
C5  Ламба(и)  
C6  Ќилим / Тепих  
C7  Маса(и)  
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C8  Книги за орман  
C9  Слики / фотографии  

C10    
C11    
C12    
C13    

 
КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 

D 4. КУЈНА  
D1  Маса(и)  
D2  Столица(и)  
D3  Ел.апарати  
D4  Чаршави  
D5  Кујнски прибор  
D6  Тави / Тенџере  
D7  Шпорет  
D8  Микровална  
D9  Маш. садови  

D10  Фрижидер  
D11  Замрзнувач  
D12   Сушара  
D13   Пегла / Даска за пегл.  
D14   Корпа за отпадоци  
D15   Храна(долготрајна)  
D16   Алкохол  /  Вино  
D17    
D18     
D19     
D20     
D21     

    
КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 

E 5. ПОРЦЕЛАН  
E1    
E2    
E3    
E4    
E5    

 
КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 

F 6. КРИСТАЛ/СТАКЛО  
F1    
F2    
F3    
F4    
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КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 
G 7. СРЕБРО  

G1    
G2    
G3    
G4    
G5    

 
КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 

H 8. УКРАСИ / УМЕТНИЧКИ ДЕЛА  
H1    
H2    
H3    
H4    
H5    

 
КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 

I 9. АНТИКВИТЕТ  
I1    
I2    
I3    
I4    
I5    
    

КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 
J 10. СПОРТ. ОПРЕМА  
J1    
J2    
J3    
J4    
J5    
    

КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 
K 11. АРШАВ/ОБЛЕКА  
K1  Постелнина  
K2  Чарш.за маса  
K3  Ќебиња  
K4  Палто / Јакна  
K5  Костим  
K6  Фустани  
K7  Фармерки  
K8  Џемпери  
K9  Блузи  

K10  Сукњи  
K11  Кошули  
K12  Спорт. облека  
K13  Пижами  
K14  Кравати/Шарпи  
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K15  Чевли  
K16  Чорапи  
K17  Долна облека  
K18    
K19    
K20    
K21    

 
КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 

L 12. СПАЛНА (ГЛАВНА)  
L1  Кревет(и)  
L2  Столица(и)  
L3  Наткасна(и)  
L4  Тоалетно столче  
L5  Орман со фиоки  
L6  Огледало(а)  
L7  Ќилим(и)  
L8  Ламба(и)  
L9  Завеси / Ролетни  

L10  Орман за книги  
L11  Гардеробер  
L12    
L13    
L14    
L15    
    

КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 
M 13. СПАЛНИ СОБИ (ДР.)  

 M1  Кревет(и)  
 M2  Столица(и)  
 M3  Наткасна(и)  
 M4  Тоалетно столче  
 M5  Орман со фиоки  
 M6  Огледло(а)  
 M7  Ќилим(и)  
 M8  Ламба(и)  
 M9  Завеси / Ролетни  
M10  Орман за книги  
M11  Гардеробер  
M12    
M13    
M14    
M15    

 
КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 

N 14. БАЊА (и)  
N1  Прибор за л.хигиена  
N2  Медицина  
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N3  Парфем / Афтершејф  
N4  Килимчиња  
N5  Пешкири  
N6  Корпа за веш  
N7  Жилети  
N8  Фен(ови)  
N9  Кабинет / Полици  

N10  Огледало  
    
    
    
    
    

 
КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 
P 15. ПОДРУМ И ИГРИ  

P1  Столар.маса  
P2  Кутија алати  
P3  Рачни алати  
P4  Ел.алати  
P5  Косилка  
P6  Градин.алати  
P7  Држачи за растенија  
P8  Намештај(патио)  
P9  Багаж / ковчези  

  P10  BBQ  
  P11  Велосипеди  
  P12    
  P13    
  P14    
  P15    

 
КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 
Q 16. ОСТАНАТО  

Q1  Машина за пишување   
Q2  Часовник(и)  
Q3  Телефон / Факс  
Q4  Компјутер(и)  
Q5  Печатач  
Q6  Комјутерска опрема  
Q7  Видео камера  
Q8  Фотоапарат / Леќи  
Q9  Разна опр. за фотоапарат  

  Q10  Проектор  
  Q11  Грамофонски плочи  
  Q12  Касета(и)  
  Q13  CD(а)  
  Q14  Видео ленти  
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  Q15  Маш. за шиење  
  Q16  Опрема за камин  
  Q17  Играчки / Игри  
  Q18  Фотографии / Слики  
  Q19  Елка / Украси за Нова год.  
  Q20    

 
КОД КОЛ. АРТИКАЛ ВРЕДНОСТ 
R 17.  СИТЕ ДРУГИ СТАВКИ  

R1    
R2    
R3    
R4    
R5    

 
18. АВТОМОБИЛИ 

Година (регистрација)  
Модел  
Број на шасија  
Осигурена вредност  

 Делови што не се фабрички вградени мора посебно да се 
наведат со вредност 

СТАВКА ВРЕДНОСТ 
  
  
  
  

 
Осигурена  вредност што е предмет на попис целосна 

вредност 
 EU US$  ДРУГО 
Предмети во домаќинство    
Автомобил    
Трошок за превоз    
ВКУПНО    

 
Изјава на подносителот на барање за осигурување: Изјавувам дека ги изнесов сите материјални факти и свесен сум 
дека ако не го сторам тоа ќе предизвикам поништување на осигурувањето. Изјавувам дека гореизнесените износи 
претставуваат целосна вредност на стоката на одредиштето. Потврдувам дека сум ги навел сите ставки што сакам да ги 
осигурам со сите податоци што се бараат. Посебно се наведени во список сите чија вредност ја надминува хавариската 
вредност и ги доставив сите ставки спакувани од сопственикот. 
Ги прочитав условите изнесени на другата страна и свесен сум дека истите претставуваат основа на договорот за 
осигурување што ми го приложува осигурителната компанија. 
 

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. 
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ПРАВО НА ЖАЛБА 
 
Договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето можат да достават жалба во однос на осигурувачот до 
Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување. 
 

НАДЛЕЖЕН СУД 
 
Во случај на спор меѓу договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, месно е надлежен 
Основниот суд Скопје 2, Скопје. 
 
 
Бр.02-896/2 
Датум: 23.09.2011 година 
 
Претседател на Управен одбор 
Бошко Андов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Овие Услови за осигурување ги донесе Одборот на директори на Друштвото на својата 69 - та редовна седница одржана на 23.09.2011 година, со 
одлука бр. 0202 - 896/2 со примена од денот на донесувањето. 
 
Лектор Кристина Велевска 
 


