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ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 

Во овие Услови наведените термини 

значат: 

1. „Осигурувач“ – НГО АД 

ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА 

СКОПЈЕ коешто е склучен 

договор за осигурување; 

2. „Договарач на осигурување“ – 

лице кое што со Осигурувачот 

склучува Договор за 

осигурување; 

3. „Осигуреник“ – лице чиј 

материјален интерес е осигуран 

и на кое му припаѓаат правата 

од осигурувањето; 

4. „Предмет на осигурување“ – 

моторни возила со стандардно 

вградени делови и опрема од 

страна на производителот; 

5. „Сума на осигурување“ – 

најголемиот износ до кој што 

осигурувачот има обврска за 

плаќање врз основа на еден 

штетен настан; 

6. „Премија“ – износ кој 

договорувачот на 

осигурувањето го плаќа врз 

основа на договорот за 

осигурување; 

7. „Полиса“ – документ за склучен 

договор за осигурување; 

8. „Продолжена гаранција на 

моторни возила“ – гаранција по 

истекот на гаранцијата на 

производителот; 

9. „Осигурен случај“ – настан кој 

би можел да доведе до 

остварување на барање за 

обештетување; 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Почеток и престанок на осигурителното 

покритие 

Член 1 

(1) Обврската на осигурувачот од 

договорот за осигурување 

започнува по истекот на 24-тиот час 

од денот кој во документот за 

осигурување е наведен како почеток 

на обврската за осигурување, ако до 

тој ден е платена целата премија или 

првата рата на премијата, т.е  после 

истекот на 24-тиот час од денот кога 

е премијата платена, ако поинаку не 

е договорено. 

(2) Обврската на осигурувачот 

престанува по истекот на 24-тиот 

час во денот кој во документот за 

осигурување е наведен како ден на 

истекување на осигурувањето, во 

зависност што е порано остварено, 

доколку не е поинаку договорено. 

(3) Со истекот на обврската на 

осигурувачот престаниваат сите 

обврски за идните штетни настани, 

па и за делови кои се вградени или 

поправени за време на траењето на 

осигурувањето. 

Влијание на промената на корисникот, т.е 

сопственикот на возилото 

Член 2 
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       (1)  Обврската на осигурувачот 

престанува при промена на носителот 

на правото на сопственост на 

осигуреното возило, и тоа од 24-тиот час 

на денот кога новиот сопственик или 

корисник го превземал возилото. За 

наведената промена на носителот на 

правото на сопственост на осигуреното 

возило, осигуреникот е должен да го 

извести осигурувачот најдоцна во рок од 

15 дена. Ако обврската на осигурувачот е 

започната, осигуреникот  има право на 

повраток на  неискористениот дел од 

премијата, доколку во претходниот 

период на траење на осигурувањето не 

се остварил ниеден осигурен случај. 

Доколку обврската на осигурувачот не 

започнала, осигуреникот има право на 

повраток на целокупниот износ на 

платена премија намалена за 

оперативните трошоци на осигурувачот.  

Исклучително, ако сопственикот се 

смени, а возилото задржува 

македонски регистерски таблички, 

договорот за осигурување на тоа возило 

важи и понатаму, по основ на 

наследство или договор за подарок на 

сопружникот, детето или родителот кој 

е во заедничко домаќинство со 

осигуреникот; 

                Преносот на сопственоста на возилото 

се докажува со валиден договор заведен кај 

надлежен орган. 

 

 

 

 

Плаќање на премијата 

Член 3 

 Целиот износ на премијата договорувачот 

го плаќа при приемот на полисата,  доколку 

поинаку не се договори. 

(1) Доколку е договорено плаќање на 

премијата на рати, плаќањето се 

врши според склучениот анекс – 

договор за плаќање. 

(2) Во случај кога осигуреникот е 

обврзник на ДДВ и осигуреното 

возило се води во книговодствената 

евиденција, ДДВ –то не се 

надоместува.  

(3) Ако договорувачот на 

осигурувањето не ја плати 

доспеаната премија, нити тоа го 

направи друго заинтересирано 

лице, договорот за осигурување 

престанува после истекот на 30 дена 

од денот на доспеаноста на 

премијата. 

 

Обврски на осигуреникот кога ќе настане 

осигурен случај 

Член 4 

(1) Кога ќе настане осигурен случај по 

основ на кој се бара надомест од 

осигурувањето, осигуреникот е 

должен: 

1) да ги превземе сите можни 

мерки за намалување и 

отстранување на штетата, 

да спречи возилото и 

понатаму да биде изложено 

на понатамошни 

оштетувања и оптеретувања 
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и да се придржува на 

упатствата кои при тоа му ги 

дава осигурувачот; 

2) телефонски да го извести 

осигурувачот веднаш по 

настанување на 

осигурениот случај; 

3) најдоцна во рок од 3 дена 

од денот на сознанието 

писмено да го пријави на 

осигурувачот 

настанувањето на 

осигурениот случај; 

(2) Ако осигуреникот не ги изврши во 

одреденото време своите обврска 

за известување на осигурувачот и 

обврските од точка 1 од овој член, 

должен е да му ја надомести на  

осигурувачот штетата која тој заради 

тоа би ја имал; 

Утврдување, процена на штетата и вештачење 

Член 5 

(1) По приемот на пријавата за 

настанување на осигурен случај 

осигурувачот е должен најдоцна во 

рок од три дена да пристапи кон 

утврдување и проценка на штетата, 

во спротивно осигуреникот може да 

почне со отстранување на штетата во 

овластениот сервис, под услови 

предходно да обезбеди докази во 

поглед на настанување на 

осигурениот случај и обемот на 

штетата. 

(2) Во случај двете договорни страни да 

не се сложат при заедничкото 

утврдување и процена на штетата, 

секоја договорна страна може да 

бара штетата да ја утврди комисија 

на стручњаци – вештачење. 

(3) Секоја од договорните страни 

писмено го известува својот вештак. 

За вештаци се именуваат лица кои 

не се во работен однос кај 

осигурувачот, т.е кај договорувачот 

на осигурувањето и осигуреникот, 

нити во сродство со нив. Пред 

почетокот на постапката за 

вештачење двата именувани 

вештаци бираат трет вештак за 

претседател. 

(4) Предмет на вештачењето можат да 

бидат само спорните факти во 

поглед на настанување на штетата, 

обемот на оштетување и висината на 

штетата. Кои спорни факти ќе бидат 

предмет на вештачење одредуваат 

во секој посебен случај 

осигуреникот и осигурувачот со 

писмен договор за вештачење. 

(5) Секоја договорна страна ги 

поднесува трошоците за својот 

вештак. Трошоците за претседателот 

ги поднесуваат двете страни на 

еднакви делови. 

(6) Наодот и мислењето на вештаците 

се конечни и ги обврзуваат 

договорните страни, а можат да се 

побијат само во случај на 

пресметковна грешка. 

 

Правна состојба по настанување на 

осигурен случај, тотална штета или кражба 

Член 6 
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(1) По настанување на осигурен случај 

во кој надоместот е помал од 

пазарната вредност на возилото 

намалена за вредноста на 

употребливите остатоци на денот на 

штетата (делумна штета), возилото и 

понатаму останува осигурено. Во 

споротивно (тотална штета или 

кражба), осигурителното покритие 

за тоа возило престанува со денот на 

настанувањето на тоталната штета 

или кражба. 

(2) Во случај на тотална штета или 

кражба, осигуреникот има право на 

повраток на: 

(1) неискористениот дел на 

премијата доколку 

обврската на осигурувачот 

почнала, а во изминатиот 

период на траење на 

осигурувањето не е 

остварен ниеден осигурен 

случај. 

(2) Севкупниот износ на 

платена премија намален за 

оперативните трошоци на 

осигурувачот, доколку 

обврската на осигурувачот 

не е започната. 

 

Надомест од осигурувањето 

Член 7 

(1) Кога ќе настане осигурен случај, 

осигурувачот е должен да исплати 

надомест на утврдената висина на 

штета според  овие Услови, но 

најмногу до пазарната вредност на 

осигуреното возило на денот на 

штетата. 

(2) Во случај на штета сите евентуални 

штети ќе се исплаќаат без ДДВ за 

возила наменети за изнајмување 

(рент акар), возила во долгорочен 

наем/закуп (финансиски и 

оперативен лизинг), такси возила и 

слично.  

(3) Бројот на пријавени штети во текот 

на осигурителната година не влијае 

на висината на надоместот (не се 

применува системот бонус – малус). 

(4) Согласно Договорот за продолжена 

гаранција на моторното возило 

осигурувачот не е во обврска да ги 

надомести трошоците за заменско 

возило, ниту да го обезбеди. 

Писмена форма 

Член 8 

Спогодбите кои се однесуваат на 

содржината на договорот за осигурување 

се полноважни само ако се   склучени во 

писмена форма. 

Територијална важност на осигурувањето 

Член 9 

(1) Осигурителното покритие ќе важи 

на подрачјето на Република 

Македонија и европските земји кои 

се членки на системот на зелена 

карта. Пресметката на вредноста на 

резервните делови и трошоците за 

работна сила ќе се врши согласно 

цените во овластените сервиси на 

територијата на Република 

Македонија. 
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(2) Во случај на настанување на 

осигурениот ризик на територија на 

Република Македонија 

отстранувањето на дефектот се 

одвива во овластениот сервис по пат 

на гаранција. Во случај на 

настанување на дефектот надвор од 

територијата на Република 

Македонија осигуреникот ги плаќа 

трошоците за отстранување на 

дефектот. Наведените трошоци на 

осигуреникот ќе му бидат 

рефундирани после враќањето во Р. 

Македонија, ако износот на цените 

на деловите и работната сила во 

Република Македонија и тоа кај 

добавувачот кој е сопственик на 

последниот печат со кој е заверено 

последното сервисирање, според 

приложената фактура соодветствува 

на истите 

 

Надлежност во случај на спор 

Член 10 

Во случај на спор помеѓу договорувачот 

на осигурувањето, т.е осигуреникот и 

осигурувачот, надлежен е стварно 

надлежниот суд според местото на 

заклучување на договорот за 

осигурување. 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 11 

(1) Со продолжената гаранција се 

надоместуваат трошоците на 

поправката и/или замената на 

неисправни делови на осигуреното 

моторно возило. 

(2) Продолжената гаранција се дава за 

функционална исправност на сите 

механички и 

електрични/електронски 

компоненти на осигуреното возило, 

освен исклучувањата наведени во 

член 13 од овие Услови. 

(3) Продолжената гаранција може да 

се договори само за возила со 

македонски таблички и тоа: 

1) за лични, теренски, 

доставни и комби возила со 

вкупно дозволена маса до 

3,5 тони; 

2) ако посебно се договори и 

плати соодветен доплаток, 

осигурувањето може да се 

склучи и за рент-а кар 

возила, такси возила, 

возила наменети за обука 

на возачи, возила на итна 

помош, полициски возила, 

воени возила, возила со 

технички преправки, возила 

за брзински и други 

натпревари, пробни 

возења. 

Обем на покритие 

Член 12 

За осигурените возила кои одговарат на 

условите од член 11, гаранцијата се дава 

за правилно функционирање на 

следните делови: 

1) Мотор: вентили, 

проводници, глава и сајла 

на цилиндер, потисна 

плоча, брегаста оска, пумпа 



 

 

7 

 

Посебни Посебни Посебни Посебни ууууслови за слови за слови за слови за     осигурување осигурување осигурување осигурување на на на на     продолжена продолжена продолжена продолжена гаранција гаранција гаранција гаранција     на на на на     моторни возиламоторни возиламоторни возиламоторни возила    13.06.201813.06.201813.06.201813.06.2018    

 

 

за масло, клипови и карики, 

внатрешност на цилиндер, 

лост, основи на клипови и 

лежишта, семеринг за 

масло, всисна и издувна 

гранка, прстенест запчаник, 

блок на цилиндер, држачи 

на мотор и пумпа за висок 

притисок. 

2) Менувач (вклучувајќи го и 

автоматскиот менувач: 

куќиште на менувачот и 

сите внатрешни делови. 

3) Погонски оски: полуоски 

или погонски полувратила. 

4) Пренос на сила: кардански 

оски вклучувајќи ги и 

универзалните зглобови, 

лежиштата и носачите, 

електронска блокада на 

диференцијалот (ЕДЦ) со 

деловите, сензори за број 

на вртежи, електронски 

управувачки уред, блокада 

на вентилите, регулација на 

погонското пролизгување 

(АСР) со деловите, сензори 

на бројот на вртежи, 

хидраулична единица, 

резервоар на притисок. 

5) Управувач: механичка или 

хидромеханичка назабена 

летва или електронска 

назабена летва, запчаник на 

управувачот, управувачка 

кутија, сервотроник, 

погонска управувачка летва, 

хидраулична пумпа, цевки 

за притисок и резервоар со 

исклучување на сите други 

делови. 

6) Кочници: главен цилиндер 

за кочење, серво уред на 

кочниците, регулатор на 

распределбата на силата на 

кочење, хидраулична 

единица со блокот на 

вентили, антиблокаден 

систем (АБС) со деловите, 

електронски управувачки 

уред, сензор на бројот на 

вртежи.  

7) Систем на довод на гориво:  

пумпа за гориво, пумпа за 

вбризгување, електронски 

уред за вбризгување, 

расплинувач, турбо-полнач. 

8) Систем за климатизација:  

компресор, кондензатор, 

испарувач, вентилатор, 

електронска управувачка 

единица. 

9) Систем за ладење: пумпа за 

вода, термостат на 

ладилникот, ладилник на 

греењето, виско-спојка на 

вентилаторот. 

10) Електрика и електроника: 

генератор со регулаторот, 

електронско палење и 

електродвигател, ламбда 

сонда, сигурносен 

контролен систем за 

воздушни перничиња и 
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затегнувачи на 

сигурносните ремени, уред 

за управување на 

централното заклучување, 

блокада на моторот. 

Исклучување од осигурувањето: 

Член 13 

Од осигурителното покритие се 

исклучени барањата за надомест на: 

1) Потрошни средства и делови 

кои брзо се абат на пр.: облоги 

за кочници, дискови за кочници, 

облоги на  спојки, филтер за 

воздух, филтер за масло, филтер 

за клима, свеќички за палење, 

средства за подмачкување, 

средства за заштита од 

смрзнување, погонски средства. 

2) Сите делови кои треба да се 

заменат во рамките на редовно 

одржување кое го пропишал 

производителот на возила 

(вклучувајки ја и потребната 

работа). 

3) Акумулатор, опруги, 

амортизери, воздушни 

перничиња, осигурачи, 

расветни тела од сите видови. 

4) Гумени делови (на пр. клинест 

ремен, запчест ремен, црева, 

манжетни на оските, метлички 

на бришачите итн.). 

5) Катализатор и издувните 

системи. 

6) Гуми и раткапни, балансирање 

на гумите. 

7) Радио/касетофон, систем за 

управување со возилото, 

телефон, ЦД плеер, ТВ и сите 

типови на придружна опрема за 

овие уреди. 

8) Полнење на клима уредот 

(освен ако е потрбно во состав 

на поправката на клима уредот 

на кој се надоместува штета). 

9) Делови од каросријата како што 

се одбојници, шарки, или било 

која компонента која бара 

повремено подесување. 

10) Внатрешни тапацирани делови. 

11) Штета на лакот и штета од 

корозија. 

12) Непосредни и посредни штети 

настанати како последица на 

слабо обезбедување 

(влегување на воздух или вода). 

13) Сите видови стакла (освен кога е 

потребна замена на 

прозорското стакло заради 

дефект на греачот или 

антенскиот елемент кои не 

можат да се отстранат на друг 

начин). 

Исклучување на обврските на осигурувачот 

Член 14 

(1) Делови и работа кои не се покриени со 

осигурувањето: 

1) Во текот на гарантниот рок на 

производителот. 

2) Заради истрошеност на 

материјалот или лошо ракување 

3) Заради непочитување на 

одредбите на производителот 
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наведени во упатствата за 

користење на возилата, како 

што е изложување на возилото 

на поголеми осовински или 

влечни оптеретувања од оние 

кои ги одредил производителот, 

користење на несоодветни 

мазива и/или погонски 

средства, вградување на делови 

кои производителот не ги 

одобрил и сл. 

4) Дупнување или пукање на 

надворешните или внатрешните 

гуми, оштетување на тркалата 

заради возење со празна гума. 

5) Заради постепено смалување на 

работните карактеристики 

настанати заради староста на 

возилото и поминатата 

километража на возилото, 

заради смрзнување на течноста 

во ладилникот или блокот на 

моторот. 

6) Заради нечистотии во системот 

за довод на гориво или 

резервоарот за гориво. 

7) Заради дефект на моторот, 

менувачот или други склопови 

на возилото како последица на 

губење на масло или течност за 

ладење во тек на 

продолжување на возењето по 

настанат дефект на возилото. 

8) Користење на возило за кое 

постои нужност за поправка 

освен ако настанатата штета не е 

настаната во врска со нужноста 

на поправката или возилото за 

време на настанокот на штетата 

било барем привремено 

поправено. 

9) Заради тоа што возилото е 

ставено во погон пред 

конечната поправка. 

10) Заради промена на првобитната 

конструкција и карактеристики 

на возилото (на пр. 

зголемување на силата и сл.) и 

дополнително вградена 

опрема. 

11) Смалување на вредноста на 

возилото после поправката која 

е обавена во врска со остварен 

осигурен настан. 

12) Посредна штета, која 

осигуреникот би ја претрпил 

заради неможност на 

користење на возилото од 

моментот на барањето за 

поправка до завршување на 

поправката, како што се: губиток 

на заработувачка, денгуба, 

казна, трошоци за изнајмено 

возило, плаќање по основ на 

одговорност, трошоци за превоз 

на возилото, надомест за 

гаржирање и чување на 

возилото. 

13) Заради војна, непријателство 

или дејства слични на војна, 

побуна, востание, мина, 

торпеда, бомби или други воени 

оружја, заробување, одземање, 

ограничување или здржување и 
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последица на тие случувања или 

обиди да се изведе саботажа 

или тероризам, детонација на 

експлозив, насилство или други 

слични настани. 

(2) Не се надоместуваат зголемените 

трошоци на поправка на возилото кои 

настанале заради тоа што при 

поправката се направени промени, 

подобрувања или усовршувања.  

(3) Осигурувачот не ги надоместува штетите 

за кои одговара или треба да одговара 

трето лице како производител, 

добавувач или трето лице од налогот или 

на основа на некое друго емство или 

одговорност за штета. 

(4) Со осигурувањето не се покриени 

штетите: 

1) штети што може да настанат 

доколку возилото имало 

дефект и не било во исправна 

состојба т.е неможело да се 

користи.   

2) трошоци кои корисникот на 

возилото може да ги има 

поради овој дефект. 

3) трошоци за редовно 

одржување и сервис на 

возилото кои ги пропишал 

производителот на возилата. 

Губење на правото од осигурување 

Член 15 

 Осигуреникот ги губи правата од 

осигурувањето: 

1. Доколку после договарањето на 

осигурувањето возилото не е редовно 

одржувано во овластен сервис, во 

согласност со роковите за одржување 

пропишани од страна на 

производителот на возилото.  

2. Не се почитувани упатствата на 

производителот за управување со 

моторното возило. 

3. За штети кои се во причинска врска со 

тоа да на возилата не се извршени 

поправки, односно работи на 

4. одржување пропишани или 

препорачани од производителот, 

5. За штети кои настанале при учество во 

автомобилски трки или тренинзи 

(доколку не е посебно договорено и за 

тоа е платена дополнителна премија). 

6. Ако на бројачот на поминати километри 

се извршени интервенции заради 

влиаење на покритието на             

осигурувачот или ако не е пријавен 

дефект на бројачот на поминати 

километри, па истиот да е заменет со 

наведување на состојбата на поминатите 

километри. 

7. Во случај на подесени-тјунирани возила 

со чип тунинг. 

ПРАВНА ПОУКА  

Член 16 

Осигуреникот има право до Агенцијата за 

супервизија на осигурување како надлежен 

орган за супервизија на друштвото за 

осигурување да достави претставка во однос 

на друштвото. 

 Член 17 

Посебните услови за осигурување на 

продолжена гаранција на моторни возила 

(пречистен текст) се во сила од 13.06.2018г.  

   


