
Осигурување од одговорност на превозници во патниот сообраќај
во домашен и меѓународен транспорт (ЦМР)
Документ со информации за производот за осигурување

Компанија: ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје  
Производ: Одговорност на превозникот (ЦМР)

Во овој документ се сумирани клучните информации поврзани со производот за осигурување. Целосните преддоговорни и договорни 
информации за производот се составен дел од соодветните услови за осигурување.

Предмет на осигурување со овој производ е осигурување законската одговорност на осигуреникот како превозник спрема 
корисниците на превоз на територијата на Република Северна Македонија и при меѓународни превози на територијата на Европа.

Вид на осигурување

 
Осигурително покритие  

Целосна или делумна загуба на стока, 

оштетување или задоцнување на пратките во 

домашен и меѓународен превоз за кои е 

Законски одговорен осигуреникот како 

превозник спрема корисниците на превозот;

Покритието се однесува од моментот на 

приемот на стоката, до моментот на испорака на 

стоката, настанато како резултат на пропусти 

при извршувањето на работите од страна 

вработени кај осигуреникот;

Максимални лимити на покритие:

- 8,33 СДР единици по килограм бруто тежина на 
оштетената стока или на стоката која недостасува 
при меѓународен транспорт на стока во земји 
членки на ММФ,
- 25 ззлатни франци кој одговара на тежина 10/31  
грама злато со финост 0.900 по килограм бруто 
тежина на оштетената стока или на стоката која 
недостасува при меѓународен транспорт на стока 
во земји кои не се членки на ММФ,
- 20 денари по килограм нето тежина на загубена 
или оштетена стока за домашен транспорт;
Лимитот на осигурителното покритие се 
одредува спрема влекачот на возилото.

Покриени ризици

Дефинирани лимити согласно полисата за 

осигурување и Условите за осигурување, како и 

исклучувања согласно Условите;

Посебни договарања со полисата вклучително 

и  договорена франшиза.

Виша сила;

Штета поради вина на испраќачот и примачот на 

стоката;

Кражба, ако не е платен соодветен надоместок;

Угинување на живи животни, живина и дивеч при 

превоз;

Молци и други штетници;

Штети поради погрешни податоци во товарниот 

лист или друг документ издаден за целите на 

превоз;

Штети од непрописно паркирање или паркирање 

на необезбеден простор кој не е под 24 часовно 

физичко обезбедување или видео надзор;

Расипување на стоката поради несоодветно 

складирање, чување и слично;

Губење на комерцијална вредност на стоката, 

освен поради пречекорување на рокот за превоз 

во случај на дефект на возилото;

Доколку осигуреникот не ги исполнил своите 

обврски и ги повредил одредбите од договорот 

за превоз;

Доколку осигуреникот ненавремено повика 

хавариски комесар или пак не овозможува или 

спречува увид на хавариски комесар, кога тоа е 

задолжително.

Останати исклучувања во согласност со Условите.

Исклучени ризици
 

Ограничувања на осигурувањето

 

 



Територијална важност на осигурувањето
 Европа, ако не е поинаку договорено.

Обврски на осигуреникот

Премија за осигурување

Почеток и престанок на покритието 

 

Прекин на договорот

Осигурувањето се склучува со траење од една година, со наведување на час, ден, месец и година на почетокот и 

истекот на осигурувањето.

Секоја договорна страна во текот на траење на договорот, може да го откаже или раскине Договорот за 

осигурување согласно применливите Законски прописи.

Редовно и квалитетно одржување и техничка исправност на возилата;

Обезбедување на сите потребни документи за превоз и средства (дозволи, ТИР карнети, упатства) пред 

започнување на превозот;

Задолжително присуство при утовар и истовар на стоката;

Задолжително веднаш да ја пријави на  осигурувачот секоја штета која по негова оценка надминува 1.000 ЕУР.

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


