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Појаснување на термините 
Осигурувач е Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје - Виена Иншуренс Груп, 11 
Октомври, бр. 25, 1000 Скопје, Северна Македонија (ОМ). 
 
Осигуреник е физичко или правно лице кое склучува договор за осигурување со друштвото ОМ. Под поимот физичко 
лице се подразбира лице кое врши деловна активност, а не физичко лице како поединец. 
Целокупната комуникација, усмените контакти и / или писмената кореспонденција во врска со пријавите за пресметка на 
премијата, плаќањето на премијата, како и пријавувањето на штети и исплатата на надоместокот за штети, се одвиваат 
помеѓу осигуреникот и ОМ. 
Секоја друга комуникација, сите други усмени  контакти и / или писмена кореспонденција во врска со договорните 
обврски и реализацијата на договорот за осигурување се одвива помеѓу осигуреникот и друштвото за осигурување 
Acredia Versicherung, Himmelpfortgasse 29, 1010 Wien (ACREDIA). Со прифаќање на овие услови на договорот, 
осигуреникот за таа цел, ја овластува ACREDIA, во договор со ОМ. 
  
ACREDIA, Acredia Services GmbH, Himmelpfortgasse 29, 1010 Wien, во име на осигуреникот, врши проверка на 
платежната способност (солвентноста) и тековен надзор на бонитетот на сите клиенти за кои има одредено сума на 
осигурување (член 2). 
 
Клиентот е (физичко или правно) лице со кое осигуреникот склучува договор за испорака на стоки или давање на услуги 
и кое се обврзало да изврши плаќање (цена на стоката или услугата) кон осигуреникот. 
 
Предмет 
 
Член 1: Кои штети се надоместуваат со овој договор за осигурување? 
 
ОМ ќе ја надомести загубата на законските побарувања по основ на испорака  на стока или или давање на услуги, кои 
настанале во текот на траењето на договорот за осигурување, поради несолвентност на осигурениот клиент. 
 
Осигурување побарувања 
 
Член 2: Што се подразбира под поимот „обврска за давање на понуда“? 
 
1. Осигуреникот се обврзува на осигурувачот ОМ да му понуди да ги превземе во осигурително покритие сите 

побарувања кој тој ги има, и да побара соодветни суми на осигурување од ACREDIA (обврска за давање понуда) 
Дадената понуда важи за сите побарувања спрема сегашни и идни клиенти, кои ги исполнуваат следниве 
критериуми: 
• седиштето на клиентот да биде во државата наведена во полисата за осигурување,  
• постојното или очекуваното вкупно побарување на осигуреникот спрема клиентот го достигнува или надминува 

лимитот на понудата. Лимитот на задолжителната понуда е наведен во полисата за осигурување. 
2. Ако износот на вкупното побарување спрема клиентот е поголем од утврдената сума на осигурување, осигуреникот 

треба веднаш да побара нејзино зголемување. 
Ако вкупното побарување континуирано е пониско од лимитот на задолжителната понуда, осигуреникот може да 
побара намалување на сумата за осигурување (член 15).  
Доколку ACREDIA не ја корегирала сумата на осигурување на бараното ниво, осигуреникот треба, најдоцна по една 
година, повторно да побара зголемување. 

3. Осигуреникот може да побара утврдување на сумата на осигурување или нејзино зголемување на начин што, преку 
компанијата ACREDIA - Net до Acredia Services GmbH ќе поднесе барање или по пат на определен формулар ќе 
испрати барање за проверка на платежната способност на клиентот (член 10). 

 
Член 3: Под кои услови важи осигурителното покритие? 
 
Услов за важност на осигурително покритие е: 
• сумата на осигурување за клиентот да е утврдена од страна на ACREDIA; 
• побарувањето е во рамки на сумата на осигурување (член 15). 
ACREDIA ја утврдува сумата на осигурување во извештај за одобрени лимити, кој го доставува до осигуреникот и до ОМ 
по писмен пат. 



  
Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје - Виена Иншуренс Груп  

 

3  Општи услови за осигурување на побарувања кај продажба на стоки или услуги со одложено плаќање – AKREDIA 2014 
 

 

 
Член 4: Кога започнува и завршува осигурителното покритие? 

 
Осигурителното покритие за клиентот започнува на датумот наведен во извештајот за одобрени лимити (член 3), но не 
пред почетокот на договорот за осигурување. Завршува со истекот на договорот за осигурување. Осигурениот случај 
мора да настане во овој временски период. 

 
Член 5: Од што произлегуваат содржината и обемот на осигурителното покритие? 

 
Содржината и обемот на осигурителното осигурување произлегуваат од договорот за осигурување, освен ако не е 
поинаку наведено во извештајот за одобрени лимити (член 3) доставен до осигуреникот и ОМ. 

 
Член 6: Колкав дел сноси самиот осигуреник? 
 
Осигуреникот има самостојно учество во секој осигурен случај (член 23), кој не смее поинаку да се осигура. Учеството на 
осигуреникот е наведено во полисата за осигурување. ACREDIA има право да определи поголемо самостојно учество на 
осигуреникот во извештајот за одобрени лимити (член 3). 
 
Член 7: Со што е ограничен надоместокот за штета? 
 
1. ОМ ќе го обештети осигуреникот најмногу во висина на сумата на осигурување утврдена за клиентот, намалена за 

самостојното учество на осигуреникот. 
2. Надоместокот за штета за сите осигурени случаи што настануваат во текот на една година на осигурување е 

ограничен на максималниот износ на обештетување. Максималниот износ на обештетување е наведен во полисата 
за осигурување. 

3. Лимитот утврден со максималниот износ на обештетување важи без оглед на висината на сумата на осигурување 
утврдена од ACREDIA. 

 
Член 8: Како се пресметува премијата и кога доспева за наплата? 
 
1. Премијата се пресметува според постапката наведена во полисата за осигурување и во дополнителните услови. За 

секоја година на осигурување, осигуреникот во секој случај ја плаќа договорената минимална премија (види полиса 
за осигурување). Во случај на предвремено раскинување на договорот за осигурување (член 28), се наплатува само 
пропорционална минимална премија. 

2. Осигуреникот се обврзува да ги стави на располагање потребните податоци за пресметка на премијата во 
договорениот рок (види полиса за осигурување). 

3. Доколку осигуреникот и покрај писмената опомена, доцни повеќе од еден месец со доставувањето на податоци, ОМ 
може да изврши процена на податоците што недостасуваат. Премијата пресметана врз основа на процена може да 
се фактурира на осигуреникот (привремена премија). 
Ова правило не ја прекинува обврската на осигуреникот за доставување податоци. Доколку во рок од 6 месеци од 
утврдувањето на привремената премија, осигуреникот ги достави податоците што недостасуваат, ОМ има обврска 
да ја корегира пресметаната премија. Ако податоците бидат доставени подоцна, ОМ има право, но не и обврска, да 
изврши корекција. 

4. Премијата доспева за наплата по приемот на фактурата. 
 
Член 9: За што служи авансот на премијата за осигурување? 
 
1. ОМ може авансот за премијата за осигурување, платен на почетокот на договорот, да го прекнижи со доспеаната 

премија или да го задржи до истекот на договорот за осигурување. 
2. Доколку авансот од премијата за осигурување не се плати во рок од 14 дена од склучување на договорот за 

осигурување и откако ќе се поднесе барање за плаќање, ОМ има право да го прекине договорот сè додека не се 
изврши плаќањето. Ова се однесува само доколку ОМ му посочи на осигуреникот за можноста за прекинување на 
договорот при барање за плаќање на аванс на премијата за осигурување. Правото на прекинување на договорот 
истекува три месеци по склучувањето на договорот за осигурување. Надоместокот за проверка на солвентноста 
мора да се плати дури и во случај на ставање на договорот вон сила. 
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Член 10: Зошто на Acredia Services GmbH се плаќа надомест за проверка на солвентноста? 
 
1. Acredia Services GmbH, на барање на осигуреникот, врши проверка на солвентноста и и надзор на бонитетот на 

сите клиенти (член 2) за кои се утврдени суми на осигурување. Врз основа на овие проверки и резултатите од 
проверката, ACREDIA ја одредува сумата на осигурувањето. 

2. ОМ и ACREDIA имаат право информациите за клиентите, што им се доставени од страна на осигуреникот врз 
основа на овој договор, да ги проследат до Acredia Services GmbH. Осигуреникот за таа цел на ОМ и ACREDIA им 
дава неотповикливо овластување. 

3. Осигуреникот учествува во трошоците за проверка на кредитниот рејтинг и надзорот на бонитетот преку плаќање 
надомест за проверка на платежната способност. Висината на овој надоместок е наведена во полисата за 
осигурување. Се утврдува по одобрување на лимитите за осигурување за соодветната година и се фактурира од 
страна на Acredia Services GmbH. Надоместокот за проверка на платежната способност доспева за наплата по 
приемот на фактурата. 

 
Повеќе детали за осигурителното покритие 
 
Член 11: Кои побарувања се осигурени? 

 
1. Осигурителното покритие постои само за правно засновани и фактурирани побарувања на осигуреникот кои ги 

исполнуваат следниве критериуми: 
а)  побарувањето се заснова на испорака на стоки или давање на услуги што осигуреникот ги извршил во рамките 

на својата редовна деловна дејност, во свое име и за своја сметка; 
б) седиштето на клиентот се наоѓа во државата наведена во полисата за осигурување; 
в) рокот за плаќање договорен со клиентот не е подолг од максималниот период на покритие на осигурувањето 

на побарувања (член 16). 
2. Трошоците за транспорт, премијата за осигурување, есконтирањето на меници и провизиите за менување на пари 

се опфатени во осигурителното покритие, доколку се направени во врска со осигурените побарувања (член 11, став 
1). 

3. Во случај клиентите да се со седиште во Р. Северна Македонија, осигурителното покритие го вклучува и данокот на 
додадена вредност. Повратот на данокот од страна на даночната управа, за неплатениот надоместок, осигуреникот 
го враќа на  ОМ. Во останатите случаи, данокот на додадена вредност фактуриран на осигуреникот не е покриен со 
ова осигурување. 

4. За побарувањата фактурирани во рок од 5 недели од нивното настанување (член 13), осигурително покритие 
постои од моментот на фактурирање. 

 
Член 12: Кои побарувања не се осигурени? 
 
Следниве побарувања не се опфатени во осигурителното покритие: 
а)  Побарувања настанати пред почетокот на договорот за осигурување; 
б) Побарувања што на почетокот на договорот за осигурување (член 4) се постари од максималниот период за 

наплата на побарувањата (член 16); 
в)  Побарувања настанати за време на „прекин на покритие“ (член 17); 
г) Побарувања настанати по настанување на осигурениот случај или на крајот на договорот за осигурување; 
д)  Побарувања или делови од побарувања што не спаѓаат во рамки на сумата на осигурување (член 15); 
ѓ)  Побарувања за надомест на штета, затезна камата, договорна казна, правни трошоци, загуба по основ на курсна 

разлика; 
е) Побарувања или делови од побарувања настанати дополнително, со скратување на рабатот-маржата; 
ж) Побарувања од физички лица (потрошувачи / конзументи); 
з)  Побарувања од јавни претпријатија; 
ѕ)  Побарувања од друштва во кои осигуреникот директно или индиректно има мнозински удел или може на друг начин 

да има пресудно влијание на работењето; 
и)  Побарувања што произлегуваат од закуп или давање под закуп на недвижен имот; 
ј)   Побарувања по основ на испорака на стоки или услуги за чие извршување недостасуваат потребните дозволи; 
к)  Побарувања по основ на испорака на стоки или давање услуги, чиј увоз во конкретната земја би ги прекршил 

постојните забрани. 
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л) Побарувањата што произлегуваат од испорака на стоки или давање услуги чие извршување подразбира кршење на 
законски, обврзувачки, меѓународни економски санкции или ембарго, особено санкции и ембарго наметнати од 
страна на земјата на осигуреникот, земјата на клиентот, Европската унија, Обединетите нации (ООН) или која било 
друга меѓународно призната организација. 

 
Член 13: Кога настанува побарувањето? 
 
Во случај на испорака на стока, побарувањето настанува на денот на испраќање на стоката. 
Во случај на давање на услуга, побарувањето настанува прогресивно, со давањето на услугата. Се смета дека дневната 
услуга е извршена на почетокот на денот. 
 
Член 14: Како се пресметуваат плаќањата? Кога побарувањето е платено? 
 
1. Секое плаќање извршено пред настанување на осигурениот случај, се пресметува во отвореното побарување на 

коешто се однесува. Плаќањата за кои не е точно наведено за што се однесуваат, се пресметуваат во отвореното 
побарување кое прво доспеало или ќе доспее за наплата. 

2. Доколку осигуреникот покрај осигурените има и неосигурени побарувања, не смее со клиентот да склучи било каков 
договор за отплата што може да го оштети друштвото ОМ. Ако осигуреникот ја прекрши оваа обврска, ОМ може да 
ги пресмета сите плаќања во најрано отворените побарувања. 

3. Плаќањата по стапувањето на сила на договорот за осигурување се сметаат според она за што се наменети. 
Доколку не е можно да се утврди дали тие се однесуваат на осигурени или неосигурени побарувањата се 
пресметуваат пропорционално. 

4. Чековите и мениците се сметаат како средство за плаќање дури откога ќе се  депонираат. 
5. Ако седиштето на клиентот е во земја без слободен девизен промет и ако осигуреникот во таа земја прими уплата 

на сметка во противвредност на побарувањето, тоа се смета за плаќање. 
 
Член 15: Кои побарувања се осигурени во рамки на сумата за осигурување? Кои се последиците од             

намалување или зголемување на сумата на осигурувањето? 
 
1. Во рамките на сумата на осигурување, осигурени се и најстарите побарувања. Побарувањата кои се поголеми од 

сумата на осигурување влегуваат во рамките на сумата на осигурување дури и само доколку со наплата на 
осигурените побарувања за нив се создаде простор во рамките на сумата за осигурување. 

2. ОМ или ACREDIA (соодветно на овластувањето од страна на осигуреникот) може во секое време да ја намали или 
зголеми сумата на осигурување во случај на зголемување на опасноста или од други важни причини што ACREDIA 
ги контролира и смета дека се оправдани. Намалувањето или зголемувањето стапува на сила штом осигуреникот ќе 
добие известување. 

3. Доколку се намали сумата на осигурување, неосигурените побарувања можат да бидат земени во предвид само ако 
со наплатата на осигурените побарувања се создаде простор за нив во рамки на намалената сума на осигурување. 

4. Доколку се зголеми сумата на осигурување, ќе настапи „прекин на покритие“ (член. 17). 
 
Член 16: Кој е максималниот период на доспевање на побарувањето? 
 
1. Максималниот период на доспевање на побарувањата е наведен во полисата за осигурување. Меѓутоа, во 

извештајот за одобрени лимити, може да биде наведен и некој друг максимален период на доспевање на 
побарувањата. Овој период започнува на денот на фактурирање на побарувањата. 

2. Доколку клиентот го надмине максималниот период на доспевање на побарувањата за осигурено или неосигурено 
побарување, или доколку осигуреникот воочи пречекорување (на пример, затоа што клиентот повлекува меница или 
се обидува да договори одложување), 
• осигуреникот треба веднаш да го извести друштвото ACREDIA и независно од тоа, 
• на сила стапува „прекин на покритие“ (член. 17). 

3. Најкасно еден месец по пречекорување на максималниот период на доспевање на побарувањето, осигуреникот 
овластува адвокат или агенција за наплата на побарувања. За секоја друга постапка неопходно е одобрување од 
ACREDIA. 

4. Во случај на фактури кога, во моментот на пречекорување на максималниот период на доспевање на 
побарувањето, останало за наплата не повеќе од 3.000 евра, - или, во случај на непријавено пречекорување на 
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максималниот период на доспевање на побарувања постари од 2 години (од датумот на најстарата отворена 
фактура), ОМ нема да се повика на одредбите од член 16, став 2 и 3. 

 
Член 17: Што е „прекин на покритие“? 
 
Веднаш штом настапи прекин на покритие, и сè додека е на сила: 
• постојните неосигурени побарувања не можат да бидат покриени со сумата на осигурување, како што се и 
• и новонастанатите побарувања се исклучени од осигурителното покритие. 
Побарувањата што веќе се осигурени, остануваат осигурени. Прекин на покритието престанува да важи доколку 
ACREDIA даде писмено известување. 
 
Член 18: Кои други обврски треба да се имаат предвид? 
 
1. Во барањето за проверка на платежната способност (член 2), осигуреникот е должен да ги наведе сите околности 

што му се познати и што може да бидат релевантни за превземањето на осигурителното покритие. Ова особено 
важи за околностите што се однесуваат на платежната способност на клиентот. Тој е должен на друштвото ОМ, т.е 
ACREDIA во секое време да му достави информации за постојните побарувања од осигурените клиенти. 

2. Во случај на испорака на стоки на австриски и германски клиенти, осигуреникот е должен да договори задржување 
на правата на сопственост, а за германските клиенти и продолжената форма (клаузула за обработка, тековна 
сметка / биланс и предвремено отстапување). Доколку ова обезбедување не е договорено или е само ограничено 
(делумно) договорено (на пример доколку се во спротивност со условите на клиентот), осигуреникот ќе го извести 
друштвото ACREDIA. 

3. Осигурениот ќе му ги пријави на друштвото ACREDIA без двоумење, сите околности што би можеле да доведат до 
зголемувањена ризикот, особено: 
а) доколку односот на клиентот кон плаќањето значително се влоши или доколку на осигуреникот му се познати 

неповолни информации за финансиската состојба на клиентот, 
б) доколку чековите или мениците не се депонирани заради недостаток на покритие или е повлечено директно 

повлекување, или ако меницата дополнително се пролонгира, 
в) доколку осигуреникот испораката на стоки или давањето услуги го врши или го прекинува  од причини поради 

бонитет и тоа само доколку му се се плати однапред или во готово, 
г)  доколку осигуреникот овласти адвокат или агенција за наплата или побара наплата на побарувања по судски 

пат, 
д) доколку настанала несолвентност (член 20) или постои опасност за тоа. 

4. Пред склучување договор за порамнување, плаќање на рати или сличен договор, осигуреникот мора да добие 
одобрение од ACREDIA. 

5. Осигурениот, со големо внимание на совесен стопанственик, на свој трошок ги презема сите мерки за да избегне 
загуба или барем да ја намали до најмала можна мера, да побара исполнување на своите права, да го користи 
осигурувањето на најдобар можен начин и да ги следи упатствата на ACREDIA. 

 
Член 19: Кои се правата на МАКЕДОНИЈА А.Д. Скопје - Виена Иншуренс Груп и ACREDIA? 
 
1. Осигуреникот ги овластува ОМ и ACREDIA во негово име да склучуваат договори со осигурените клиенти, за да ги 

осигураат побарувањата и да го намалат ризикот од загуба. 
2. ОМ може самостојно или преку посредник да добие увид во деловните документи на осигуреникот што се од битно 

значење за договорниот однос и да побара или да направи копии од нив. 
 

Член 20: Кога настанува осигурен случај? 
 
1. Осигурениот случај настанува кога клиентот станува несолвентен. Несолвентност во однос на договорот за 

осигурување настанува кога: 
а)  во согласност со одредбите на Законот за стечај во земјата во која се наоѓа седиштето на клиентот, судот или 

надлежниот управен орган поведува стечајна постапка со цел реорганизација или ликвидација, штом барањето 
за отворање стечајна маса биде одбиено поради немање на стечајна маса или кога, врз основа на барањето за 
покренување на претстечајна постапка заради обезбедување на постапката ќе се именува привремен управник  
или на некој друг начин ќе се восостави надзор над капиталот и работењето, со што ќе се оневозможи  
извршување од страна на поединечни доверители, или 
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б)   во случај кога сите доверители ќе ја прифатат вонсудскатa спогодба за надомест на штета дадена од клиентот, 
освен во случај на мораториум; или 

в)  доколку извршување кое го покренал осигуреникот не довело  до потполно намирување или 
г)  се појавиле неповолни околности поради кои примената на некои мерки на осигуреникот спрема клиентот (на 

пр. присилно извршување, барање за стечај) станале бесмислени. 
 

За моментот на настанување на осигурениот случај се смета: 
• во случај а) датумот на донесување на судска одлука, 
• во случај б) денот кога сите доверители на клиентот се согласиле со порамнувањето, 
• во случај в) денот на присилното извршување, 
• во случај г) денот кога осигуреникот доставил писмен доказ. 

 
2. Осигурениот случај настанува исто така, доколку: 

• бонитетот на клиентот по испораката се влоши до степен да му се заканува несолвентност, при што 
• стоката со којашто сè уште располага или ја вратил осигуреникот, во договор со ОМ и ACREDIA во 

најдобар случај да ја продаде 
• и притоа да оствари минимален приход. 

Под точка 2, под ден на настанување на осигурениот случај се смета денот после вториот обид за продажба на 
стоката и утврдување на загубата. 
Заедно со осигурениот случај, на сцена стапува и прекин на покритието (член 17). 

 
Член 21: Кои настани не се предмет на осигурување? 
 
Следниве настани не се опфатени во осигурителното покритие: 
а) настани, предизвикани од војна, внатрешни немири, штрајкови, одземање на имот, ограничување на прометот на 

стоки или платниот промет од страна на државните органи и институции, природни катастрофи или атомска 
енергија; 

б) настани што се случиле пред датумот на стапување на сила или на крајот на осигурителното покритие (член 4). 
 

Член 22: Кој е рокот за пријавување на осигурениот случај? Кои документи е      потребно да се достават за 
пресметка за надоместокот за штета? 

 
1. Осигуреникот поднесува барање за надомест на штета до ОМ во рок од 12 месеци по настанување на осигурениот 

случај. Барањето за надомест на штета престанува да важи доколку не е доставено до друштвото ОМ во овој рок 
(исклучување). 

2. Осигуреникот ги обезбедува сите информации и ги доставува сите документи потребни за ОМ да докаже 
настанување на осигурениот случај, да ја утврди вистинската содржина на побарувањата и да ја пресмета 
настанатата штета. 

 
Член 23: Како се пресметува надоместокот за штета? 
 
1. За пресметка на висината на надоместокот за штета, од побарувањата што постојат во моментот на настанување 

на осигурениот случај, се одземаат следниве износи по следниот редослед: 
а) неосигурени побарувања или делови од побарувања, 
б) плаќањата од настанување на осигурен случај (член 14 став 3), 
в) приходи од права и гаранции, што се предуслов за осигурително покритие, 
г) понатамошно намалувања на побарувањата: 

аа) одбитни побарувања, 
бб) вратените испораки и приходите настанати од користење на правото на сопственост кои се задржуваат, 
вв) приход од продажба во смисла на член 20, став 2, 
гг) приходи од останати права и гаранции, 
дд) плаќање на рати, доколку се однесуваат на осигурените побарувања. 

 
Доколку не е можно да се утврди дали намалувањето се однесува на осигурени или неосигурени побарувања, се 
пресметуваат пропорционално. 
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2. За намалувањето на побарувањата помеѓу намалувањето и зголемувањето на сумата на осигурување и 
настанувањето на осигурениот случај се применуваат истите одредби, на ист начин. 

3. Во случај на осигурена загуба, ОМ ќе плати надоместок на штета намален за сопственото учество, освен ако не се 
надмине максималното можно обештетување (член 7). 

 
Член 24: Кога се плаќа надоместокот за штета? Кои права преминуваат на МАКЕДОНИЈА А.Д. Скопје - Виена 

Иншуренс Груп? 
 
1. ОМ го исплаќа надоместокот штом добие доказ за осигурена загуба. 
2. Ако износот на загубата сè уште не е дефинитивно утврден, ОМ во рок од 3 месеци по настанување на осигурениот 

случај треба да пресмета привремен надоместок за штета. Притоа, ОМ ги проценува надоместоците што се плаќаат 
според член 23, доколку нивниот износ не е одреден. Доколку не е можна приближна процена, ОМ ќе пресмета 50% 
од претпоставената загуба, намалена за сопственото учество на осигуреникот, како привремен надоместок. 
Конечната пресметка ќе следи веднаш штом се соберат потребните докази. 

3. Во висина на дадениот надоместок, сите побарувања на осигуреникот од должниците, како и сите споредни права, 
се пренесуваат на ОМ. Осигуреникот, на барање на ОМ, ги презема неопходните чекори за пренесување на 
правата. Ако осигуреното побарување е отстапено како гаранција, ОМ може да се воздржи од исплаќање на 
надоместокот за штета додека цесионерот (новиот доверител) не се обврзе за повторно отстапување. 

4. Осигуреникот го информира ОМ за плаќање или намалување на побарувањата, кои не биле земени предвид при 
пресметување на штетата (член 23). ОМ во тој случај, по потреба, ќе изврши нова процена на штетата. 

 
Останати одредби 
 
Член 25: Како се конвертираат странските валути во валутата наведена во  договорот? 
 
1. Договорната валута е Евро (EUR). Со оваа валута се изразени: сумата на осигурување, плаќањето на премијата, 

надоместокот за проверка на солвентноста на клиентите, како и надоместокот за штета. 
2. Фактурите издадени во друга валута се конвертираат по среден курс на Народна банка на Република Северна 

Македонија заради утврдување на побарувањата на денот на фактурирањето. Доколку не е објавена курсната 
листа за соодветниот ден, ќе важи курсот од претходниот ден за кој е објавена курсна листа.  

3. За пресметка на надоместокот на штета се користи девизниот курс на денот на настанување на осигурениот случај, 
кој не може да е поголем од девизниот курс на денот на фактурирањето. 

4. Износите платени или депонирани во земјата на должникот, во валута различна од договорната, пред конверзијата 
во договорната валута, се пресметуваат во договорната валута според последниот официјален девизен курс во 
земјата на должникот на денот на плаќање или депонирање. 

 
Член 26: Кои се последиците од неисполнување на обврските или должностите на осигуреникот? 
 
1. Доколку осигуреникот не ја исполни својата законска или договорна обврска или прекрши некоја од своите обврски, 

друштвото ОМ е ослободено од своите обврски согласно договорот. Ова правило важи без оглед на раскинување 
на договорот за осигурување. 

2. ОМ нема да се повика на договорното ослободување од извршување на обврските доколку: 
• прекршувањето на договорните обрвски е ненамерно или 
• истото немало влијание врз настанување на осигурениот случај, до степен што прекршувањето немало 

влијание на обемот на услуги што ги пружа друштвото ОМ. 
 
Член 27: Дали надоместокот може да се заложи или да се отстапи? 
 
Давањето на барање за обештетување на побарувања во залог не е дозволено. 
Во случај на отстапување, ОМ го задржува правото на приговор, како и правото на надоместок на штета во однос на 
цесионерот. Сепак, висината на надоместокот ќе се утврди само во консултација со осигуреникот. 
 
Член 28: Што се случува во случај на несолвентност на осигуреникот? 
 
Ако се отвори стечајна постапка над имотот на осигуреникот (член 20), ОМ може да го откаже договорот за осигурување. 
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Осигурителното покритие, независно од тоа, завршува најдоцна со отварање на стечајната постапка (член 20) над 
имотот на осигуреникот или со одбивање на барањето за отворање на стечајна постапка поради недостаток на стечајна 
маса. 
 
 
 
 
Член 29: Како може овој договор да се измени? Кои закони се применуваат? 
 
1. За сите измени и дополнувања на овој договор неопходен е писмен додаток на полисата за осигурување или 

писмено одобрение од ОМ. Договорот е на германски и македонски јазик. Ако верзиите на договорот или Општите 
услови за осигурување на германски и македонски јазик не се совпаѓаат, предност се дава на германската верзија. 

2. Се применуваат македонските закони, со исклучок на законската одредба за колизија  и трговското право на 
Обединетите нации. Во случај на спор меѓу договарачот на осигурување, односно осигуреникот и осигурувачот, 
месно е надлежен Основен граѓански суд Скопје. 

 
 

Бр .02 – 3217/4 
27.04.2020 година 
 
Претседател на Управен одбор 
Бошко Андов 
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бр.02-3217/4 со примена со денот на донесувањето. 
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