
Осигурување од автомобилска одговорност
Документ со информации за производот за осигурување

Компанија: ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје  
Производ: Осигурување од автомобилска одговорност

Вид на осигурување  

Осигурително покритие  
Осигурување на одговорност од употреба на
моторни возила за штети предизвикани на  трети 
лица 
 

 

 

 

 
Ограничувања на осигурувањето

 

Територијална важност на осигурувањето
 

Обврски на осигуреникот

Премија за осигурување
Еднократно, однапред. По исклучок, плаќањето на премијата може да се договори на рати. 

Почеток и престанок на покритието  

Прекин на договорот
Задолжително осигурување.

Во документов се сумирани клучните информации поврзани со производот за осигурување. Комплетните преддоговорни и 

договорни информации за производот се составен дел од општите и посебните услови за осигурување. 

Обврската на осигурувачот од договорот за осигурување започнува по истекот на 24 часот на денот наведен како 

почеток  на важност на полисата, а престанува по истекот на 24 часот на денот што е наведен како истек на 

осигурувањето.

Осигурителното покритие, ако поинаку не е договорено, се однесува на територијата на Република Северна 

Македонија и на земјите членки на системот на зелена карта доколку се плати соодветна премија за издавање зелена 

карта. 

Осигуреникот е во обврска на осигурувачот да му даде целосни и вистинити податоци за штетниот настан и 

околностите  под кои тој настанал. 

Дефинирани лимити и подлимити согласно 

полисата за осигурување и согласно Закон; 

Исклучени ризици
 

 

 

 

  

Управување со возилото без пропишана 

дозвола за соодветен вид на возилото;

Управување или користење на возилото од  

страна на новластено лице;

Управување со возилото од дејство па 

алкохол, дрога или други наркотици;

Превезување на лица на место кое не е  

предвидено за превоз на лица;

Останати исклучувања согласно условите за  

осигурување.

Повреда на личните права (правото на живот,  

телесно и душевно здравје);

Уништување или оштетување на предмети, 

освен за штети на предмети примени за превоз; 

Осигурување на стакла на возило од кршење 

(делумно каско);

Осигурување од последици од несреќен случај 

(незгода) на возач и патници.

Осигурувањето од автомобилска одговорност претставува задолжително осигурување од одговорност на 

сопственикот/корисникот на моторно возило доколку со негова употреба е причинета штета на трети лица. Овој вид на 

осигурување е регулирано во Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.   

Дополнително покритие


