
Осигурување на стока во превоз (карго)
Документ со информации за производот за осигурување

Компанија: ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје  
Производ: Карго осигурување

Во овој документ се сумирани клучните информации поврзани со производот за осигурување. Целосните преддоговорни и 

договорни информации за производот се составен дел од општите, специјалните услови и клаузули  за осигурување, условите за 

осигурување по генерална пратка, како и институционалните карго клаузули А, Б и Ц од 01.01.2009 година.

Осигурувањето на стока во превоз ја покрива стоката која се превезува по копнен, поморски или воздушен сообраќај од оштетување 

или уништување кое настанало од надворешна причина и тоа од моментот на утовар на стоката, до моментот на истовар на стоката 

во местото наведено во полисата како крајна дестинација.  

Вид на осигурување

 
Осигурително покритие  

Сообраќајна незгода;

Пожар;

Експлозија;

Разбојништво и разбојничка кражба;

Штети настанати за време на утовар и истовар на 

стоката;

За поморски транспорт (судир, удар, 

насукување, бродолом итн.).

Основни ризици

Дополнителни ризици

Целосна или делумна кражба;

Неиспорака на стока;

Слатка вода; 

Контакт со друга стока;

Невнимателно манипулирање при претовар;

Елементарни непогоди;

Специјални ризици.

Дефинирани лимити согласно полисата и 

условите за осигурување.

Лоша намера на осигуреникот, продавачот, 

купувачот, организаторот на превоз ;

Настан кој можел однапред да се предвиди и 

избегне;

Избор на несоодветно превозно средство;

Задоцнување со испораката;

Скриени недостатоци или природни својства на 

самата стока;

Околности што настануваат поради недоволно 

пакување или недостатоци во пакувањето на 

стоката која поради тоа е изложена на загуба или 

оштетување;

Неправилен  утовар и истовар;

Превоз на отворено (вагони, палуби) ако е не е 

посебно договорено;

Ризици на кои е подложна стоката поради својата 

особина ако не е посебно договорено;

Живи животни при превоз, ако не е посебно 

договорено;

Непридржување до националните или 

меѓународните прописи за превоз;

Неправилна или неточна декларација на стоката;

Воени и политички ризици;

Останати исклучувања согласно Условите.

Исклучени ризици
 

Ограничувања на осигурувањето
 

 



Територијална важност на осигурувањето

 
Покритието може да биде валидно за цел свет. Во полисата се наведува местото на утовар и местото на истовар на 
стоката, како и маршутата на движење на превозното средство.

Обврски на осигуреникот

Премија за осигурување

Почеток и престанок на покритието 

 

Прекин на договорот

Осигурувањето започнува од моментот на утовар на стоката во превозното средство означено во полисата и трае 

додека стоката не биде истоварена во последниот склад во местото на одредиште наведено во полисата.

Доколку со полисата е осигурена стока која се превезува по поморски транспорт, осигурувањето во секој случај 

престанува по истекот на рокот од 60 дена од денот на утовар на стоката, доколку поинаку не е договорено.

Договорот за осигурување престанува да важи онака како тоа е предвидено со важечките прописи односно 

правните правила на имотното право и договорот.

Осигуреникот е должен да превземе мерки заради обезбедување на докази дека штетата се случила за време на 

осигурениот превоз и истите да ги достави на осигурувачот;

Доколку причина за настанување на штетата е сообраќајна незгода, кражба, разбојништво, разбојничка кражба, 

пожар и слично, осигуреникот е должен веднаш да го извести надлежниот орган за штетата;

Осигуреникот е должен веднаш и без одлагање да го извести осигурувачот за настанато уништување, оштетување 

или загуба на стоката вопревоз доколку висината на оштетената стока или стоката која недостасува го надминува 

износот од 1.000 УСД.

Еднократно во рок од 15 дена. По исклучок, плаќањето на премијата може да се договори на рати.


