
Доколку возилото се оштети поради:

1.    Сообраќајна незгода
2.    Паѓање  на некој или удар од некој предмет
3.    Пожар;
4.    Ненадејно надворешно термичко или хемиско дејство
5.    Удар на гром;
6.    Експлозија,  освен  експлозија од нуклеарна енергија
7.    Луња
8.    Град;
9.    Снежна лавина;
10.  Паѓање  на воздушни летала;
11.  Манифестации и демонстрации, доколку  договорувачот плати соодветен доплаток 
на премија на осигурување.
12.  Провална кражба, противправно одземање на возило и разбојништво.
13.  Злонамерни постапки или обест  на трети лица
14.  Оштетување на тапацирот во осигуреното возило предизвикано при  давање помош 
на лицакои се повредени во сообраќајна несреќа или на некој друг начин;
15.  Намерно предизвикување на  штета  на  осигурениот предмет со  цел  да се  спречи 
поголема штета на тој или друг предмет или на лица;
16. Поплава, порој и високи води.

За    деталите околу покритијата и  што истите покриваат, Ве  молиме да  го прочитате 
член 16 од Условите  за комбинирано осигурување на моторни возила.

• Договорот за осигурување е склучен кога договорувачите ќе ја потпишат полисата 
за осигурување.

• Oбврските на  осигурувачот, односно  почетокот на  осигурувањето од  договорот 
за осигурување започнуваат по  истекот  на  24  часот  на  денот  што  во  полисата 
за осигурување е означен како почеток на траење на осигурувањето, ако до тој ден 
е платена договорената премија, доколку поинаку не е договорено.

• Обврските на осигурувачот престануваат по  истекот  на 24  часот  на денот  што  во 
исправата за осигурување е означен како ден на истек на осигурување.

• Премијата за   осигурување   договорувачот   на   осигурувањето   ја   плаќа    при 
склучувањето на договорот, ако поинаку не е договорено.

• Ако е договорено премијата да се плаќа  при  склучувањето на договорот, обврската на 
осигурувачот да го исплати  надоместот или  сумата  определена со  договорот почнува 
наредниот ден од денот на уплатата на премијата.

• Ако е договорено премијата да се плаќа  по  склучувањето на  договорот, обврската на 
осигурувачот да го исплати  надоместот или сумата определена со договорот почнува  од 
денот определен во договорот како ден на почеток на осигурувањето.

• Договорувачот има обврска да ја плати премијата при склучување на договорот, ако 
поинаку не е договорено.

• Обврски на осигуреникот кога ќе настане осигурен случај
1. Веднаш  да  ги  преземе сите  мерки кои  се  во  негова   можност за  отстранување 

и намалување на штетата,  оштетениот осигурен предмет да го обезбеди од 
натамошни оштетувања;

2. Веднаш,  а најдоцна во  рок  од  3 дена,  по  дознавањето на  штетата,  да му пријави 
на  осигурувачот дека  на  осигуреното возило настанала штета  со  остварување на 
осигурен случај и колку е можно  побргу, а најдоцна во рок од три дена,  писмено 
да ја потврди пријавата;

3. Во сите случаи  предвидени со прописите, а особено кога штетата  е предизвикана 
од пожар, експлозија, кражба, противправно одземање, разбојништво, ненадејно 
надворешно термичко или  хемиско дејство,  злонамерни  постапки или  обест  на 
трети лица и/или сообраќајна незгода, осигуреникот е должен:

• задолжително да   ги  пријави  сите   штетни   настани  на   надлежните  органи  за 
внатрешни работи, а со цел извид  на штетниот настан  од страна  на службени  лица 
од лице  место  за време на случување на сообраќајната незгода/штетниот настан,  и

• на осигурувачот му достави Записник за увид од лице  место,  освен  кога се работи 
за мали оштетувања кога возилото било паркирано или при  паркирање на паркинг 
простор  (  мали   гребатинки  на  каросеријата  или   мали   оштетувања  -  брис   на 
браниците на возилото )

• oсигуреникот е должен  да состави  и потпише европски извештај, само  под услови 
кои се дефинирани согласно Законот  за безбедност на сообраќајот на патиштата

4. Веднаш  по  настанувањето на  осигурениот случај,  односно кога  тоа  е  можно   
на осигурувачот да му даде попис на уништените, односно оштетените ствари  со 
приближно назначување на нивната вредност;

5. До увидот  на оштетувањата од  страна  на претставникот на осигурувачот да не  
ја промени положбата на  оштетените, односно уништените предмети, освен  ако 
промената е нужна во јавен  интерес или поради смалување, односно спречување 
на зголемување на штетата;

• Во случај на намерно подметнување на пожар, или пожар  кој е настанат  надвор од 
возилото или е предизвикан од трето  лице,  настанот се надоместува само  доколку 
договорувачот плати соодветен доплаток на премијата за осигурување

• Во случај на намерно предизвикување експлозија, или експлозија настаната надвор 
од возилото или предизвикана од трето лице, настанот се надоместува само доколку 
договорувачот плати соодветен доплаток на премијата за осигурување

• Во случај  на  ненадејно надворешно термичко или  хемиско дејство,  настанот се 
надоместува само  доколку  договорувачот плати  соодветен доплаток на премијата 
за осигурување

• Во случај на злонамерни постапки или обест на трети лица,настанот се надоместува 
само доколку договорувачот плати соодветен доплаток на премијата за осигурување

• Во случај на манифестации и демонстрации,настанот се надоместува само  доколку 
договорувачот плати соодветен доплаток на премијата за осигурување

• Во случај на провална кражба, противправно одземање на возило и разбојништво, 
настанот се надоместува само  доколку  договорувачот плати соодветен доплаток на 
премијата за осигурување

• Ако со полисата за осигурување е договорено осигуреникот да сноси  еден  дел од 
штетата  (франшиза)  надоместот се  утврдува  така  што  на  товар  на  осигуреникот 
паѓа делот на штетата во висина на франшизата

• Доколку  по  однос  на  иста  полиса за  осигурување осигуреникот пријави две  или 
повеќе штети  за исто  возило, износот на штетата  се намалува согласно важечките 
услови за осигурување.

• За исклучоците од осигурување и губењето на правата на осигурањето, Ве молиме 
да  ги прочитате член  16,17,19 и 20  од  Условите  за  комбинирано  осигурување на 
моторни возила.

• Осигурувањето е во  важност  за  време додека  возилото се  наоѓа  на  територијата на 
Република Северна Македонија и останатите европски земји,  доколку  поинаку не  се 
договори.

Што е осигурано ?

Почеток и престанок на обврските на осигурувачот

Плаќање на премијата премијата

Последици од неплаќање на премијата:

Кои се моите обврски?

 Кои се ограничувањата на покритието

Што не е осигурано ?

Каде важи покритието?

Важна информација :
Горенаведените податоци се од информативен карактер и служат исклучиво за објаснување на осигурителниот продукт  . За да се информирате подетално во врска  со Вашите права 
и обврски што произлегуваат од осигурувањето, Ве молиме консултирајте ги важечките Услови за комбинирано осигурување на моторни возила, кои се објавени на веб страната на 
УНИКА АД Скопје и Агенцијата за супервизија на осигурување , како и условите  наведени во Вашата осигурителна полиса, кои се правно обврзувачки за сите договорни страни.

Согласно член  954 од  Законот за  облигациони односи, 
осигурен случај  претставува настан кој  е  иден, неизвесен и 
независен од волјата на договорувачот.

ПРОДУКТ КАСКО 
ИНФО


