
Пријава на штети од одговорност
на превозникот – ЦМР

ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д. Скопје - Ул. Мајка Тереза бр. 1, влез 2
Скопје, Р. С. Македонија P.C. 1000

ЕДБ - 4030007634049

Број на штета Полиса бр.

Податоци за осигуреникот (превозникот)

Скратен назив на правно лице

Адреса (место, улица и број)

E-Mail Адреса

Податоци за возилото со кое е вршен транспорт
(регистарски број на влечното возило, приколката, полуприколката)

Податоци за Возач

Име и презиме

Број на возачка дозвола, Категорија и Важност

Податоци за оштетениот

Скратен назив на правно лице

Адреса (место, улица и број)

E-Mail Адреса

Опис на штета/оштетување

Причина за штета

Пакувањето е извршено од

Дата на истовар од превозното средство

Дата на прием

Дата на утврдување на штета

Податоци за штетата

Релација од-до

Начин на транспорт
Контејнер, Име на брод, старост, знаме. Авиопревозник/ лет број.
Друмски превозник, Железница/останати.

Шпедитер, Растоварна станица:



Број на сметка Банка

Дали за настанатата штета е ставена забелешка на транспортната

документација при приемот на стоката и доколку не, зошто?

Детален опис на причините и околностите под кои настанала штетата:

Дали превозникот има извршено проценка на штетата?

Дали настанот е пријавен во надлежен орган за внатрешни работи (полиција)?

ДА HE

ДА HE

Дали настанот е пријавен на хавариски комесар? ДА HE

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ЦМР ШТЕТИ
↘ Полиса за осигурување

↘ Оштетно барање на оштетеното лице

↘ Превозни документи (товарен лист, договор, ЦМР)

↘ Извозна царинска декларација

↘ Увозна царинска декларација

↘ Фактура од превозникот до корисникот на превозот за цената на 

превозот

↘ Фактура или друг доказ за вредноста на пратката

↘ Писмена изјава на возачот и неговиот помошник за причината и 

околностите за настанување на штетата

↘ Копија од возачката дозвола на возачот и патен налог

↘ Копија од сообраќајните дозволи на влекачот и приколката

↘ Записник од полиција ако настанала сообраќајна незгода или 

кражба на пратката

↘ Записник за оштетувањата на робата од страна на примачот

↘ Записник за преглед и констатација на состојбата во која е примена 

стоката

↘ Записник за извид и процена на висина на штетата со утврдување 

на причините за настанување на штетата

↘ Записник за извид и процена од хаварски комесар-хавариски 

извештај

↘ ЈPS локација и движење

↘ Доказ дека за подмирена обврската за штетата кон оштетеното лице

↘ Фотографии од возилото со кое е превезувана стоката и од 

состојбата на стоката при прием

↘ Доказ (документ) што е направено со оштетената роба

↘ Записник од надлежен санитарен инспекторат дека стоката не е за 

употреба доколку е целосно оштетена

↘ Ако стоката е делумно или целосно оштетена, записник за нејзино 

уништување од надлежен орган кој ја уништувал   

↘ Други документи врз основа на кои може да се утврди постоење или 

непостоење на одговорност на осигуреникот за настанатата штета     

↘ Доказ за дефект на термокинг/дефектажа од овластен сервис за 

соодветната областа во случај на транспорт на стока под 

температурен режим

↘ Термограф лента во случај на транспорт на стока под температурен 

режим.

↘ тахограф

↘ Документација за докажување на настанатата штета и нејзината 

висина

↘ стручен наод и мислење од вешти лица, записник од инспекторат за 

храна, ветеринарен, санитарен, пазарен инспекторат и сл

↘ Трансакциска сметка

Дали е поднесено барање за надомест на штета до превозникот? ДА HE

Ако ДА, наведете во што се состои барањето за надомест:

Ако ДА, приложете доказ:



Во __________________ , ден __________________ _____________________________________

Оштетен/Барател

*Информациите за заштита на личните податоци се објавени во Политиката за приватност на веб страната www.halkinsurance.com.mk

Јас, долупотпишаниот/ната, во својство на барател/оштетен, заради потврдување на веродостојноста на податоците нотирани во оваа 
Пријава за штета, како и заради евентуална заштита на правата на осигурувачот во судски, во управни и во други постапки определени 
со закон, а врз основа на законските обврски на осигурувачот, изјавувам дека сум согласен:

- осигурувачот да направи и да задржи копија од мојата лична карта

- осигурувачот да направи и да задржи копија од мојата трансакциска сметка

- осигурувачот да направи и да задржи копија од мојата возачка дозвола

- осигурувачот да направи и да задржи копија од мојата сообраќајна дозвола

- друго _________________________________________________________________________________________

Согласност за фотокoпија на лични документи

Согласност за обработка на лични податоци

Согласно одредбите од Законот за заштита на личните податоци („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.42/2020) во својство 
на барател/оштетен/странка, долупотпишаниот/ната, изјавувам дека сум согласен/на моите лични податоци вклучувајќи ги 1. име 2. презиме 3. 
ЕМБГ 4. адреса на електронска пошта 5. адреса на живеење/престојување 6. телефонски број 7. трансакциска сметка во деловна банка и другите 
податоци што може да се категоризираат како посебна категорија на лични податоци:

· да бидат обработувани од страна на осигурувачот заради остварување на целите на решавање на отштетното побарување и заштита на 
правата на осигурувачот во судски, во управни или во други законски постапки;

· да бидат предмет на трансфер од страна на осигурувачот надвор от територијата на Р. Северна Македонија, во други држави кои се дел од 
Европската Унија и Европскиот економски простор по претходно известување до АЗЛП и во во држави што не се членки на ЕУ и Европскиот 
економски простор по претходно одобрение од страна на АЗЛП.

Јас, долупотпишаниот/ната, изјавувам дека сум запознат со правото на транспарентност на обработката, право на пристап до личните 
податоци, право на исправка и бришење на личните податоци, право на ограничување на обработката,правото на приговор,правото да не 
бидам предмет на автоматско донесување на одлуки (вклучувајки и профилирање),правото дa поведам судска или административна постапка 
или барање до АЗЛП, за заштита на моите лични податоци како и право на преносливост и автоматизирано донесување на одлуки, право на 
преносливост на податоците на други контролори,обработувачи или корисници на лични податоци како и на други заинтересирани трети лица 
а посебно на:

1. сопствениците на капиталот на Контролорот и

2. деловните соработници на Контролорот

Запознат сум со правото да ја повлечам оваа согласност во секое време и дека истото нема да влијае врз законитоста на обработката 
заснована на дадената согласност пред нејзиното давање. Контролорот ме информираше за сите аспекти за обработката на личните 
податоци и дека давањето на оваа Согласнот не влијае врз извршувањето на правата и обврските кои произлегуваат од моите односи со 
Контролорот.

За валидноста на податоците наведени во оваа пријава на штета одговарам под полна,морална,материјална и кривична одговорност.


