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Пдделни изрази упптребени вп пвие Услпви ги имаат следниве значеоа: 
 
Псигурувач – Друштвп за псигуруваое  ХАЛК ПСИГУРУВАОЕ АД Скппје 
Псигуреник - сппственик на псигуренипт импт 
Псигурен  случај  -  ненадеен  и непчекуван настан  предизвикан  пд  псигурени ризици штп резултира, за време  
на  важнпста на  пплисата, сп  пштетуваое или уништуваое  на псигуренипт импт или телесна ппвреда на третп 
лице. 
Станбен пбјект  - индивидуална  станбена куќа  или стан, сппственпст на  псигуреникпт, вклучувајќи ги и 
градежните пбјекти штп се приппени дп куќата или станпт. 
Пстанати градежни пбјекти - градежни пбјекти штп се физички пдвпени пд псигуренипт станбен пбјект и не 
служат за живееое, а се сппственпст на псигуреникпт. 
Ненаселен станбен  пбјект  - станбен пбјект штп непрекинатп е ненаселен ппдплгп пд 60 дена. 
Градежен пбјект  пд масивна  градба - градежен пбјект чииштп надвпрешни  зидпви се изградени пд камен, 
печена  тула, тешки бетпнски блпкпви, сп кпстур пд армиран бетпн или челик пблпжен сп пгнптппрен материјал, 
а крпвнипт ппкрив е изведен пд ќерамиди, етернит, салпнит, лим, армиран бетпн сп изплација. 
Денарска прптиввреднпст на Еврп - пваа прптиввреднпст се смета сппред среднипт курс на Нарпдна Банка  на 
Република Македпнија на денпт пзначен  вп пплисата какп  ппчетпк на псигурителната гпдина, а за пресметуваое 
на надпмест на штета сппред среднипт курс на Нарпдна Банка  на денпт на штетата. 
Франшиза - изнпс наведен вп пплисата штп се пдбива пд секпја штета кпјаштп прпизлегува пд  еден  штетен  
настан вп  таа секција пд  пплисата (учествп вп  штета пд    страна  на псигуреникпт ). 
Тптална штета - штета на импт при кпјаштп имптпт е целпснп уништен или пак негпвата ппправка изнесува 
ппвеќе  пд негпвата вреднпст. 
 
 
ХАЛК - СТАНДАРД ПАКЕТ 
ПРЕДМЕТ  НА ПСИГУРУВАОЕТП 
 
Сп псигуруваоетп пп пваа пплиса се дава псигурителнп ппкритие на : 

1. станбен пбјект 
2. пстанати градежни пбјекти 
3. ппдвижен импт 
4. дппплнителни трпшпци 

 
Сп псигуруваоетп мпже да се дпгпвпри ппсебнп ппкритие за псигуруваое на: 

 Стаклп пд кршеое 

 Трпшпци за нужнп сместуваое 

 Пдгпвпрнпст кпн трети лица и 

 Дппплнителни ризици кпи се наведени вп услпвите 
 
1. СТАНБЕН ПБЈЕКТ  - пбјект штп  се  напда на  местптп на  псигуруваое  наведенп вп пплисата, вклучувајќи ги и 
градежните пбјекти штп се придружени кпн негп. Вградената електрична, впдпвпдна, вентилаципна, 
канализаципна и инсталација за централнп грееое на станбенипт пбјект се  негпва сппственпст . 
 
2.  ПСТАНАТИ   ГРАДЕЖНИ ПБЈЕКТИ  -  пбјекти штп  се  напдаат на  местптп  на псигуруваое,  физички пдвпени  пд   
станбенипт  пбјект. Електричната,   впдпвпдната, вентилаципната, канализаципната и инсталацијата за централнп  
грееое на градежнипт пбјект се негпва сппственпст. 
 
Сп псигуруваоетп не се ппкриени: 

1. земјишта, па ниту тпа на кпе е изграден станбенипт пбјект 
2. станбени пбјекти штп се кпристат вп делпвни цели 
3. градежни пбјекти штп вп целпст или делумнп ги кпристи псигуреникпт вп делпвни цели 
4. градежни пбјекти  издадени на лица кпи не се пптстанари вп станбенипт  пбјект, псвен акп се  

кпристат какп  гаражи за кпли 
5. пбјекти чиј ппкрив е направен пд слама, трска, кал или дрвп 

 
3. ППДВИЖЕН ИМПТ 
Сп  пва  псигуруваое е  ппфатен ппдвижнипт  импт на  псигуреникпт, какп  и на лицата штп живеат сп негп вп истп 
дпмаќинствп на местптп на псигуруваое, псвен акп не е ппинаку дпгпвпренп. 
Пграничуваоа: 
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Пбврската на псигурувачпт за пдреден дел пд имптпт при  настануваое штета е лимитирана сп ппдплу 
искажаните пграничуваоа. Сп пва псигуруваое не се ппкриваат изнпсите над ппдплу искажаните пграничуваоа. 
Сп  наведените пграничуваоа не  се  згплемува  вкупната сума на  псигуруваое на ппдвижнипт импт. Наведените 
пграничуваоа на  секпј  пд ппдплу наведените категприи се  пднесуваат на  целипт псигуран импт штп  гп  
ппседува   псигуреникпт пп  секпја   пд категприите. 
Сппред наведените пграничуваоа псигурувачпт е вп пбврска да му ја надпмести на псигуреникпт штетата вп 
денарска прптиввреднпст сппред среднипт курс на Нарпдна Банка  на Република Македпнија на денпт на 
штетата: 

1. дп  200  Евра за  ризикпт  прпвална кражба и разбпјништвп   на  пари и други скаппценпсти вп 
заклучени сефпви. 

2. дп 3% пд вреднпста на градежнипт пбјект за штети пд ризикпт прпвална кражба и разбпјништвп 
причинети на градежнипт пбјект. 

3. дп 300 Евра пп  ппединечен предмет за уметнички слики и скулптури, акп  не  е ппинаку дпгпвпренп. 
4. дп 500 Евра пп ппединечен предмет пд следнава ппрема:  телевизпр, аудип и видеп ппрема, 

алармен уред,  акп не е ппинаку дпгпвпренп. 
5. дп 2000 Евра за штети настанати пд ризикпт прпвална кражба и разбпјништвп, акп не е ппинаку 

дпгпвпренп. 
6. дп 2% пд вреднпста на градежнипт пбјект, нп не ппвеќе  пд 500 Евра, за предмети 
7. штп се напдаат вп физички издвпени пбјекти пд станбенипт пбјект кпј се псигурува, акп не е ппинаку 

дпгпвпренп. 
8. дп 750 Евра за трпшпци за нужнп сместуваое (изнајмуваое стан или трпшпци за преселба), акп не е 

ппинаку дпгпвпренп. 
 
Сп пва псигуруваое не се ппфатени: 

1. штети настанати пд ризици кпи не се наведени на пплиса 
2. импт штп се кпристи вп делпвни цели. 
3. импт штп се издава надвпр пд местптп на псигуруваое. 
4. импт штп ппсебнп се наведува вп пплисата какп непсигурен. 
5. штети на псигуренипт импт настанати надвпр пд местптп на псигуруваое наведенп вп пплисата. 
6. штети настанати на заеднички импт, дпкплку псигуренипт станбен пбјект се напда вп зграда  сп ппвеќе  

станбени пбјекти. 
7. штети  настанати  при   извршуваое адаптации,  ренпвираоа, рекпнструкции, дпградби или надградби на 

станбенипт  пбјект. Вп пвпј  случај псигуреникпт  има пбврска да  гп извести псигурувачпт вп  писмена 
фпрма  пред заппчнуваоетп на изведбата на  гпренаведените рабпти.  Псигурувачпт гп задржува правптп 
да  гп извести псигуреникпт дали пваа пплиса важи вп перипдпт на изведба на рабптите. 

8. мптпрни впзила и самппдни машини и сите нивни делпви и импт чија пснпвна намена е да се упптребува 
вп или сп нив, псвен кплички за хендикепирани лица, а за кпи не  е пптребна регистрација. 

9. прикплки и пплуприкплки. 
10. секакпв вид  плпвни пбјекти. 
11. пружје, муниција и други експлпзивни средства и направи. 
12. непбрабптени скаппцени или пплускаппцени камеоа. 
13. сите видпви живптни. 
14. кпмпјутер и кпмпјутерска ппрема, акп не е ппинаку дпгпвпренп. 
15. кпмпакт дискпви, ДВД, аудип и видеп касети. 

 
4. ДПППЛНИТЕЛНИ ТРПШПЦИ 

1. Сп пваа пплиса за псигуруваое ппкриени се трпшпците : 
1) за расчистуваое на  пштетенипт или уништенипт псигурен импт штп евентуалнп би ги имал 
псигуреникпт при настануваое псигурен случај. Вп пвие трпшпци се вклучени и трпшпците за 
пренесуваое на пштетенипт или уништенипт псигурен импт дп најблискптп местп   за нивнп 
птпремуваое. Вкупнипт изнпс на трпшпците за расчистуваое е пграничен дп 3% пд ппнискипт изнпс на 
двата изнпса: сумата  на псигуруваое или вреднпста на псигуренипт импт, за секпј дел пд пштетенипт 
импт ппединечнп. 
2) штп евентуалнп би ги направил псигуреникпт при настануваое псигурен случај, а за преземени мерки 
за намалуваое или птстрануваое на штетата. Пвие трпшпци се надпместуваат дури и тпгаш кпга пвие 
мерки не биле успешни. Вкупнипт изнпс на пвие трпшпци е пграничен дп 3% пд  ппнискипт изнпс на 
двата изнпса: сумата на псигуруваое или вреднпста на псигуренипт импт, за секпј дел пд пштетенипт 
импт ппединечнп. 

2. Вкупнипт надпмест за трпшпците пд став 1 пд пва ппкритие , заеднп сп пресметаната птштета, не  мпже 
да  гп  надмине ппнискипт  изнпс пд  двата изнпса: сумата   на псигуруваое или вреднпста на  
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псигуренипт  импт, за  секпј  дел пд  пштетенипт импт  ппединечнп. За  надпмест  на  трпшпците пд  став 
1  важи клаузулата   за ппдпсигуруваое. 

3. Сп пваа   пплиса  не   се   ппкриени евентуалните трпшпци   настанати ппради интервенции на 
прганизации чија дплжнпст е да даваат ппмпш бесплатнп. 

 
5. ППСЕБНП ППКРИТИЕ ЗА СТАКЛП ПД КРШЕОЕ 
Сп  пва  ппкритие се  надпместуваат трпшпците за замена на  прпзпрски стакла и стакла на врати вп станбенипт 
пбјект, за настанати штети пд кпја билп причина, псвен пд намерна штета пд  страна на псигуреникпт или пд друг 
член на негпвптп семејствп или лице кпе живее вп псигуренипт станбен пбјект. 
Псигурувачпт ќе ги надпмести и трпшпците за симнуваое и ппвтпрнп местеое на предметите штп пречат при 
ппставуваое нпви стакла (заштитни решетки, засплништа пд спнце, мпнтираое скелиоа и другп). 
Пва ппкритие ппсебнп се искажува вп пплисата. 
 
6. ТРПШПЦИ ЗА НУЖНП СМЕСТУВАОЕ 
Дпкплку станбенипт пбјект е пштетен пд некпј пд псигурените ризици, така штп вп негп не мпже да се живее, 
псигурувачпт е  дплжен: 
1. да му ги надпмести на псигуреникпт трпшпците за изнајмуваое наместен станбен пбјект сé дпдека  

псигуренипт импт не се псппспби за нпрмалнп живееое  сппред цените на  изнајмуваое вп  пкплината на  
местптп на  псигуруваое, нп  најмнпгу дп сумата  на псигуруваое, искажанп вп пплисата за пва ппкритие. 
Изнајменипт станбен пбјект треба да биде сп слична гплемина на пштетенипт пбјект. 

2. дпкплку псигуреникпт реши трајнп да се исели пд местптп на псигуруваое, да ги надпмести трпшпците за 
преселба на имптпт на псигуреникпт и тпа најмнпгу дп сумата  на псигуруваое искажана вп пплисата за пва 
ппкритие. 

 
ПСИГУРАНИ РИЗИЦИ 
 

1. ППЖАР 
Ппд ппжар се смета  пган ппјавен  надвпр пд ппределенп пгниште или пган штп гп напуштил пва местп  и е 
сппспбен ппнатаму да се развива сп свпјата сппствена сила. 
Штетите настанати без развиваое пламен (чад, прегрејуваое, псмаденпст и сличнп), не се предмет на 
псигуруваоетп. 
 

2. ГРПМ 
Сп  псигуруваоетп не  се  ппфатени штети на  електрични  апарати настанати сп пренесуваое електрична енергија 
преку впдпви какп ппследица пд удар  на грпм. 
 

3. ЕКСПЛПЗИЈА 
Ппд експлпзија се  смета  ненадејнп ппјавуваое  сила заснпвана врз  тежнееое  на пареа или гаспви за 
прпшируваое. 
Штетите настанати пд експлпзија,  намерна или не, настанати какп  ппследица  пд билп каквп експлпзивнп телп, 
направа или уред  (бпмба, мина,  експлпзив, муниција) не се предмет на псигуруваоетп. 
 

4. ЛУОА И ГРАД 
Ппд луоа се смета  ветер сп брзина ппгплема пд 62 км. на час . 
Се  смета  дека  дека  дувал ветер сп пваа  брзина дпкплку ветерпт кршел гранки и стебла или пштетил дпбрп 
пдржувани пбјекти. 
Вп случај на спмневаое,  псигуреникпт треба да ја дпкаже брзината на ветерпт сп извештај пд Управата за 
Хидрпметепрплпшки рабпти на Република Македпнија. 
Пвпј ризик не ги вклучува штетите на имптпт штп се напда внатре вп градежнипт пбјект, а кпи се настанати пд 
дпжд, снег, песпк или прашина, псвен акп директната силина на ветерпт или градпт претхпднп не направил 
птвпри на градежнипт пбјект и пптпа дпждпт, снегпт, песпкпт или прашината навлегле низ тие птвпри. 
Пвпј ризик не ги вклучува и штетите настанати на импт штп не се напда вп затвпрени градежни пбјекти. 
Сп  псигуруваоетп пд ризикпт град  ппфатени се штети пд уништуваое,  пднпснп пштетуваое на псигуренипт 
импт штп се предизвикани пд удар  на град. 
 

5. МАНИФЕСТАЦИИ И ДЕМПНСТРАЦИИ 
Се смета дека настанал псигурен случај акп псигуренипт импт е уништен (рушеое, демплираое, палеое и др)  на 
кпј билп начин на дејствуваое на учесниците вп градански безредија, синдикални и пплитички спбираоа. 
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6. ЛЕТАЛА 

Сп  псигуруваоетп се  ппкриени штети настанати при  падаое на  леталата, или делпви пд нив, на псигуренипт 
импт. Псигуруваоетп ги ппкрива и штетите настанати пд предмети испаднати пд леталата. 
 

7. ПРПВАЛНА КРАЖБА  И РАЗБПЈНИШТВП 
Не се смета  дека настанал ризикпт прпвална кражба вп случај: 

1. на снемуваое или исчезнуваое на псигуранипт импт. 
2. на извршуваое на прпвалната кражба или спучествп вп неа пд псигуреникпт или пд страна на лице кпе 

живее сп псигуреникпт вп истп дпмаќинствп. 
3. акп  е  извршена сп  влегуваое преку птвпрен  прпзпр  или балкпнска врата штп се  напдаат на  висина  

ппмала пд 3 метра, сметанп пд земјата  дп дплнипт  раб на прпзпрецпт или балкпнпт. 
4. на  импт штп  се  напда  надвпр пд  затвпрените градежни  пбјекти, псвен   пд разбпјништвп. 

Ппд разбпјништвп  се  смета   пдземаое  псигурен импт сп  примена на  сила или застрашуваое пп   живпт или 
здравје на псигуреникпт, какп  и живптпт или здравјетп на лицетп кпе живее вп истп дпмаќинствп сп 
псигуреникпт. 
 

8. ИЗЛЕВАОЕ ВПДА ПД ИНСТАЛАЦИИ ВП СТАНБЕНИ ПБЈЕКТИ 
Ппд пвпј ризик се смета непчекуванп излеваое впда пд инсталации ппради прскаое и кршеое на инсталациите и 
нивните уреди. 
Сп пвпј ризик не се ппкриени штети настанати: 

1. на инсталации пд кпиштп впдата се излеала 
2. пд излеваое впда пд птвпрени славини 
3. пд габички ппради влага 
4. пд слегнуваое на земјиште какп  ппследица на излеваое впда пд инсталациите вп станбените пбјекти 
5. пд пштетуваое при манипулација врз инсталациите, замена на вентил, пдзатнуваое и сличнп 
6. ппради мраз, псвен акп се преземени мерки за заштита пд мраз: 

6.1 затпплуваое на станбенипт пбјект и 
6.2 затвпраое на дпвпдпт на впдата и нејзинп испуштаое пд системпт 

 
ДПППЛНИТЕЛНИ РИЗИЦИ 
Сп  плаќаое дппплнитена  премија за секпј  ризик ппединечнп, сп  псигуруваоетп мпжат да бидат ппкриени и 
следниве ризици: 
 

1. ПППЛАВА, ППРПИ И ВИСПКИ ВПДИ 
Ппд пвпј ризик се смета  стихијнп и непчекуванп плавеое на теренпт пд ппстпјани впди (реки и езера), какп  и пд 
впдена  маса штп се пбразува на надплни терени ппради силни атмпсферски врнежи. 
Сп  псигуруваоетп се ппкриени самп штети штп се предизвикани за времетраеое на ппплавата, или неппсреднп 
пп ппвлекуваоетп на  впдата. 
Сп псигуруваоетп не се ппкриени штети настанати пд: 

1) габички ппради влага 
2) излеваое впда пд плуци и цевки за пдвпд на дпждпвница (атмпсферска канализација) 
3) ппплавуваое сп впда надпјдена пд септички јами 

 
2. СЛЕГНУВАОЕ НА ЗЕМЈИШТЕ 

Ппд пвпј  ризик се  смета  прирпдна ппјава  на  ненадејнп вертикалнп  движеое на земјиштетп на кпе е изграден 
пбјектпт. 
Сп псигуруваоетп не се ппкриени: 

1)   трпшпци за пппплнуваое слегнатп земјиште 
2)   штети настанати ппради грешка вп пресметка или дизајн 
3)   штети настанати какп ппследица на излеваое течнпсти пд инсталации и цистерни 
4)   штети настанати пд слегнуваое на земјиште ппради дупки направени пд чпвек 
5)   штети настанати пд земјптрес 
6)   штети настанати пд ппплава, ппрпј и виспки впди 

 
3. СНЕЖНА ЛАВИНА 

Ппд снежна  лавина  се  смета   снежна маса  вп  движеое штп  се  пткинала  пд планинските страни. 
Сп псигуруваоетп се ппкриени штети настанати пд дејствп на впздушнипт притиспк на снежната лавина. 
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ВРЕДНПСТ  НА ПСИГУРЕНИПТ ИМПТ 
 
1.  Вреднпста на псигуренипт импт за станбени и други градежни пбјекти е еднаква  сп градежната цена на нпв 
пбјект пд ист вид, гплемина и начин на градба сппред цените вп местптп каде штп се напда, намалена за изнпспт 
на пресметаната ампртизација. 
2. Вреднпста на псигуренипт импт за ппдвижнипт импт е еднаква  сп цената на ист такпв нпв импт, намален за 
изнпспт на ампртизација. 
Сумата на  псигуруваое за  сите  предмети на  псигуруваое ја  пдредуваат  заеднп псигуреникпт и псигурувачпт и 
таа немпже да биде ппмала пд вреднпста на псигуренипт импт. 
Вп случај да не мпже да се пбезбеди дпказ за пресметаната ампртизација на имптпт, пднпснп псигуреникипт 
нема дпказ  за старпста на  ппдвижнипт  импт, ќе  се  смета  дека вреднпста на псигуренипт импт е најмнпгу дп 
50% пд цената на ист такпв нпв импт. 
 
НАДПМЕСТ ПД ПСИГУРУВАОЕТП 
 
Кпга ќе настане псигуран случај, псигурувачпт е дплжен да гп надпмести : 
 
1. Кај станбени и други градежни пбјекти најмалипт изнпс пд следниве: 

1.1. вистинскипт изнпс пптребен за ппправка или замена на пштетенипт или уништенипт 
импт, намален за изнпспт на пресметаната ампртизација. 
1.2.   сумата  на псигуруваое на пштетенипт псигуран импт.   
1.3.   вреднпста на псигуренипт импт. 

2. Кај ппдвижен импт најмалипт изнпс пд следниве: 
2.1. вистинскипт изнпс пптребен за ппправка или замена на пштетенипт или уништенипт 
импт, намален за изнпспт на пресметаната ампртизација. 
2.2.   сумата  на псигуруваое на пштетенипт псигуран импт. 
2.3.   вреднпста на псигуренипт импт. 

 
ППДПСИГУРУВАОЕ 
Кпга ќе се утврди дека вп перипдпт на псигуруваое вреднпста на псигуренипт импт била ппгплема пд сумата  на 
псигуруваое, изнпспт  на надпместпт на штета се намалува сразмернп на пднпспт на сумата  на псигуруваое сп 
вреднпста на псигуренипт импт. 
 
ПППУСТИ 
Вп  случај  кпга  псигуреникпт нема  наплатенп ниту  една   штета вп  текпт  на псигурителната гпдина, за следнипт 
перипд на псигуруваое дпбива пппуст пд 5%. 
Пвпј  пппуст мпже да  се  ппвтпри и вп  наредните гпдини, така штп  изнпспт на пппустпт се згплемува  за 5% за 
секпја  гпдина вп кпја не е наплатена штета, нп најмнпгу дп 25%. 
Вп случај псигуреникпт да наплати штета вп текпт на псигурителната гпдина, гп губи  целипт пппуст вп наредната 
псигурителна гпдина. 
 
ХАЛК - ПРПТЕКТ ПАКЕТ 
ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВААОЕ 
 
Сп псигуруваое пп пваа пплиса се дава псигурителнп ппкритие на : 

1. станбен пбјект 
2. пстанати градежни пбјекти 
3. ппдвижен импт 
4. дппплнителни трпшпци 

Сп псигуруваоетп мпже да се дпгпвпри ппсебнп ппкритие за псигуруваое на: 

 стаклп пд кршеое 

 трпшпци за нужнп сместуваое 

 пдгпвпрнпст кпн трети лица и 

 дппплнителни ризици кпи се наведени вп услпвите 
 
1. СТАНБЕН ПБЈЕКТ-  пбјект штп  се  напда на  местптп на  псигуруваое  наведенп вп пплисата, вклучувајќи ги и 

градежните пбјекти штп се придружени кпн негп. Вградената електрична, впдпвпдна,   вентилаципна,  
канализаципна и инсталацијата за  централнп грееое на станбенипт пбјект се негпва сппственпст. 
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2. ПСТАНАТИ  ГРАДЕЖНИ ПБЈЕКТИ - пбјекти   штп се   напдаат  на   местптп  на псигуруваое,  физички пдвпени  
пд   станбенипт  пбјект. Електричната,   впдпвпдната, вентилаципната, канализаципната и инсталацијата за 
централнп  грееое на градежнипт пбјект се негпва сппственпст. 

 
Сп псигуруваоетп не се ппкриени: 
1. земјишта, па ниту тпа на кпе е изграден станбенипт пбјект. 
2. станбени пбјекти штп се кпристат вп делпвни цели 
3. градежни пбјекти штп вп целпст или делумнп ги кпристи псигуреникпт вп делпвни цели. 
4. градежни пбјекти издадени на лица кпи не се пптстанари на станбенипт  пбјект, псвен акп се кпристат 
какп гаражи за кпли. 
5. пбјекти чиј ппкрив е направен пд слама, трска, кал или дрвп. 

 
3. ППДВИЖЕН ИМПТ 
Сп пва псигуруваое е ппфатен ппдвижнипт импт на псигуреникпт, какп и на лицата штп живеат сп негп вп истп 
дпмаќинствп на местптп на псигуруваое, псвен акп не е ппинаку дпгпвпренп. 
Пграничуваоа: 
Пбврската на псигурувачпт за пдреден дел пд имптпт при настануваое штета, е лимитирана сп ппдплу 
искажаните пграничуваоа. 
Сп  пва  псигуруваое не  се  ппкриваат изнпсите над  ппдплу искажаните пграничуваоа . 
Сп  наведените пграничуваоа не  се  згплемува  вкупната сума на  псигуруваое  на ппдвижнипт импт. Наведените 
пграничуваоа на  секпј  пд ппдплу наведените категприи се  пднесуваат на  целипт  псигуран импт штп гп 
ппседува  псигуреникпт  пп  секпја  пд категприите. 
Сппред наведените пграничуваоа псигурувачпт е вп пбврска да му ја  надпмести на псигуреникпт штетата вп 
денарска прптиввреднпст сппред среднипт курс на Нарпдна Банка  на Република Македпнија на денпт на 
штетата: 

1. дп 4000 Евра за штети настанати пд ризикпт прпвална кражба и разбпјништвп. 
2. дп 3 % пд  пд вреднпста на градежнипт пбјект за штети пд ризикпт прпвална кражба и разбпјништвп 

причинети на градежнипт пбјект. 
3. дп 300 Евра за прпвална кражба и разбпјништвп на пари и други скаппценпсти вп заклучени сефпви. 
4. дп 250 Евра за прпвална кражба и разбпјништвп на накит, часпвници и други скаппценпсти вп 

заклучени сефпви. 
5. дп 500 Евра пп ппединечен предмет за уметнички слики и скулптури, акп ппинаку не  е дпгпвпренп. 
6. дп 700 Евра пп ппединечен предмет пд следнава ппрема:  телевизпр, аудип и видеп ппрема, алармен 

уред,  дпкплку не е ппинаку дпгпвпренп. 
7. дп 300 Евра за пружје сп уредна дпзвпла. 
8. дп 300 Евра за делпт пд пбврските за кпи псигуреникпт снпси закпнска пдгпвпрнпст за штети 

настанати на зеднички импт, дпкплку псигуренипт станбен пбјект се напда вп зграда  сп ппвеќе  
станбени пбјекти. 

9. дп 300 Евра за предмети кпи се на другп лице , а се напдаат вп псигуренипт станбен пбјект. 
10. дп 100 Евра за  прпмена на брава при псигуран штетен настан. 
11. дп 3%  пд вреднпста на градежнипт  пбјект за ствари кпи се напдаат вп физички издвпени пд 

станбенипт пбјект , нп не ппвеќе  пд 500 Евра. 
12. дп 1200 Евра за трпшпци за нужнп сместуваое (изнајмуваое стан или трпшпци за преселба). 

  
Сп пва псигуруваое не се ппфатени: 

1. штети пд ризици кпи не се наведени вп пплиса 
2. импт штп се кпристи вп делпвни цели. 
3. импт штп се издава надвпр пд местптп на псигуруваое. 
4. импт штп ппсебнп се наведува вп пплисата какп непсигуран. 
5. штети на псигуренипт импт настанати надвпр пд местптп на псигуруваое наведенп вп пплисата. 
6. штети  настанати  при   извршуваое адаптации,  ренпвираоа, рекпнструкции, дпградби или надградби на 

станбенипт  пбјект. Вп пвпј  случај псигуреникпт  има пбврска да  гп извести псигурувачпт вп  писмена 
фпрма  пред заппчнуваоетп на изведбата на  гпренаведените рабпти.  Псигурувачпт гп задржува правптп 
да  гп извести псигуреникпт дали пваа пплиса важи вп перипдпт на изведба на рабптите. 

7. мптпрни впзила и самппдни машини и сите нивни делпви и импт чија пснпвна намена е да се упптребува 
вп или сп нив, псвен кплички за хендикепирани лица, а за кпи не  е пптребна регистрација. 

8. прикплки и пплуприкплки. 
9. секакпв вид  плпвни пбјекти. 
10. непбрабптени скаппцени или пплускаппцени камеоа. 
11. сите видпви живптни. 
12. кпмпјутери и кпмпјутерска ппрема, акп не е ппинаку дпгпвпренп. 
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13. кпмпакт дискпви, ДВД, аудип и видеп касети. 
 
4. ДПППЛНИТЕЛНИ ТРПШПЦИ 
1.   Сп пваа пплиса за псигуруваое ппкриени се трпшпците : 

1) за расчистуваое на  пштетенипт или уништенипт псигурен импт штп евентуалнп сигуреникпт би ги 
имал при  настануваое псигуран  случај. Вп  пвие трпшпци спадаат и трпшпците за пренесуваое на  
пштетенипт или уништенипт  псигуран импт дп најблискптп местп   за нивнп птпремуваое. Вкупнипт 
изнпс на трпшпците за расчистуваое е пграничен дп 3% пд ппнискипт изнпс на двата изнпса: сумата  на 
псигуруваое или вреднпста на псигуренипт импт, за секпј дел пд пштетенипт импт ппединечнп. 
2)  Сп   пваа   пплиса за  псигуруваое ппкриени  се  и трпшпците штп  евентуалнп псигуреникпт би 
ги направил при  настануваое псигурен случај, а за преземени мерки за намалуваое или птстрануваое 
на штетата.Пвие трпшпци се надпместуваат дури и тпгаш кпга пвие мерки не биле успешни. Вкупнипт 
изнпс на пвие трпшпци е пграничен дп 3% пд  ппнискипт изнпс на двата изнпса: сумата  на псигуруваое 
или вреднпста на псигуренипт импт, за секпј дел пд пштетенипт импт ппединечнп. 

2. Вкупнипт надпмест за трпшпците пд став 1 на пва ппкритие , заеднп сп пресметаната пштета, не  мпже да  гп  
надмине ппнискипт  изнпс пд  двата изнпса: сумата   на псигуруваое или вреднпста на  псигуренипт  импт, за  
секпј  дел пд  пштетенипт импт  ппединечнп. За  надпмест  на  трпшпците пд  став 1  важи калузулата   за 
ппдпсигуруваое. 
3. Сп пваа пплиса не се ппкриени евентуалните трпшпци настанати ппради интервенции на прганизации чија 
дплжнпст е да даваат ппмпш бесплатнп. 
 
5. ППСЕБНП ППКРИТИЕ ЗА СТАКЛП ПД КРШЕОЕ 
Сп  пва  ппкритие се  надпместуваат трпшпците за замена на  прпзпрски стакла и стакла на врати вп станбенипт 
пбјект, за настанати штети пд кпја билп причина, псвен пд намерна штета пд  страна на псигуреникпт или пд друг 
член на негпвптп семејствп или лице кпе живее вп псигуренипт станбен пбјект.Псигурувачпт ќе ги надпмести и 
трпшпците за симнуваое и ппвтпрнп местеое на предметите штп пречат при ппставуваое нпви стакла (заштитни 
решетки, засплништа пд спнце, мпнтираое  скелиоа и др.).Пва ппкритие ппсебнп се искажува вп пплисата. 
 
6. ТРПШПЦИ ЗА НУЖНП СМЕСТУВАОЕ 
Дпкплку станбенипт пбјект е пштетен пд некпј пд псигурените ризици, така штп вп негп не мпже да се живее, 
псигурувачпт е  дплжен: 
1. да му ги надпмести на псигуреникпт трпшпците за изнајмуваое наместен станбен пбјект сé дпдека  

псигуренипт импт не се псппспби за нпрмалнп живееое  сппред цените на  изнајмуваое вп  пкплината на  
местптп на  псигуруваое, нп  најмнпгу дп сумата  на псигуруваое, искажанп вп пплисата за пва ппкритие. 
Изнајменипт станбен пбјект треба да биде сп слична гплемина на пштетенипт пбјект. 

2. дпкплку псигуреникпт реши трајнп да се исели пд местптп на псигуруваое, да ги надпмести трпшпците за 
преселба на имптпт на псигуреникпт и тпа најмнпгу дп сумата  на псигуруваое искажана вп пплисата за пва 
ппкритие. 

 
ПСИГУРАНИ РИЗИЦИ 
 
1. ППЖАР 
Ппд ппжар се смета  пган ппјавен  надвпр пд ппределенп пгниште, или пган штп гп напуштил пва местп,  и е 
сппспбен ппнатаму да се развива сп свпјата сппствена сила. 
Штетите настанати без  развиваое    пламен (чад,  прегрејуваое,  псмаденпст и сличнп), не се предмет на 
псигуруваоетп. 
 
2. ГРПМ 
Сп  псигуруваоетп не  се  ппфатени штети на  електрични  апарати настанати сп пренесуваое електрична енергија 
преку впдпви какп ппследица пд удар  на грпм. 
 
3. ЕКСПЛПЗИЈА 
Ппд експлпзија се  смета  ненадејнп ппјавуваое  сила заснпвана врз  тежнееое  на пареа или гаспви за 
прпшируваое. 
Штетите настанати пд експлпзија,  намерна или не, настанати какп  ппследица  пд билп каквп експлпзивнп телп, 
направа или уред  (бпмба, мина,  експлпзив, муниција) не се предмет на псигуруваоетп. 
 
4. ЛУОА И ГРАД 
Ппд луоа се смета  ветер сп брзина ппгплема пд 62 км. на час. 
Се  смета  дека  дека  дувал ветер сп пваа  брзина дпкплку ветерпт кршел гранки и стебла или пштетил дпбрп 
пдржувани пбјекти. 



9 

                                                                            УСЛПВИ ЗА  ПСИГУРУВАОЕ  
ПБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА -  МПЈ ДПМ 

 

Вп случај на спмневаое,  псигуреникпт треба да ја дпкаже брзината на ветерпт сп извештај пд Управата за 
Хидрпметепрплпшки рабпти на Република Македпнија. 
Пвпј ризик не ги вклучува штетите на имптпт штп се напда внатре вп градежнипт пбјект, а кпи се настанати пд 
дпжд, снег, песпк или прашина, псвен акп директната силина на ветерпт или градпт претхпднп не направил 
птвпри на градежнипт пбјект и пптпа дпждпт, снегпт, песпкпт или прашината навлегле низ тие птвпри. 
Пвпј ризик не ги вклучува и штетите настанати на импт штп не се напда вп затвпрени градежни пбјекти. 
Сп  псигуруваоетп пд ризикпт град  ппфатени се штети пд уништуваое,  пднпснп пштетуваое на псигуренипт 
импт штп се предизвикани пд удар  на град. 
 
5. МАНИФЕСТАЦИИ И ДЕМПНСТРАЦИИ 
Се смета дека настанал псигурен случај акп псигуренипт импт е уништен (рушеое, демплираое, палеое и др)  на 
кпј билп начин на дејствуваое на учесниците вп градански безредија, синдикални и пплитички спбираоа. 
 
6. ЛЕТАЛА 
Сп  псигуруваоетп се  ппкриени штети настанати при  падаое на  леталата, или делпви пд нив, на псигуренипт 
импт. Псигуруваоетп ги ппкрива и штетите настанати пд предмети испаднати пд леталата. 
 
7. ПРПВАЛНА КРАЖБА  И РАЗБПЈНИШТВП 
Не се смета  дека настанал ризикпт прпвална кражба вп случај: 
1. на снемуваое или исчезнуваое на псигуранипт импт. 
2. на извршуваое на прпвалната кражба или спучествп вп неа пд псигуреникпт или пд страна на лице кпе живее 

сп псигуреникпт вп истп дпмаќинствп. 
3. акп  е извршена сп  влегуваое преку птвпрен  прпзпр  или балкпнска врата штп се напдаат на висина ппмала 

пд 3 метра, сметанп пд земјата дп дплнипт раб на прпзпрецпт или балкпнпт. 
4. на импт штп се напда надвпр пд затвпрените градежни пбјекти, псвен пд разбпјништвп. 
Ппд разбпјништвп  се  смета   пдземаое  псигурен импт сп  примена на  сила или застрашуваое пп   живпт или 
здравје на псигуреникпт, какп  и живптпт или здравјетп на лицетп кпе живее вп истп дпмаќинствп сп 
псигуреникпт. 
 
8. ИЗЛЕВАОЕ ВПДА ПД ИНСТАЛАЦИИ ВП СТАНБЕНИ ПБЈЕКТИ 
Ппд пвпј ризик се смета непчекуванп излеваое впда пд инсталации ппради прскаое и кршеое на инсталациите и 
нивните уреди. 
 
Сп пвпј ризик не се ппкриени штети настанати: 

1. на инсталации пд кпи штп впдата се излеала. 
2. пд излеваое впда пд птвпрени славини. 
3. пд габички ппради влага. 
4. пд слегнуваое на земјиште какп  ппследица на излеваое впда пд инсталациите вп станбените пбјекти. 
5. пд пштетуваое при манипулација врз инсталациите, замена на вентил, пдзатнуваое и сличнп. 
6. ппради мраз, псвен акп се преземени мерки за заштита пд мраз: 

6.1 затпплуваое на станбенипт пбјект и 
6.2. затвпраое на дпвпдпт на впдата и нејзинп испуштаое пд системпт. 

 
     ДПППЛНИТЕЛНИ РИЗИЦИ 
 
Сп  плаќаое дппплнитена  премија за секпј  ризик ппединечнп, сп  псигуруваоетп мпжат да бидат ппкриени и 
следниве ризици: 
 
1. ПППЛАВА, ППРПИ И ВИСПКИ ВПДИ 
Ппд пвпј ризик се смета  стихијнп и непчекуванп плавеое на теренпт пд ппстпјани впди (реки и езера), какп  и пд 
впдена  маса кпја  се пбразува на надплни терени ппради силни атмпсферски врнежи. 
Сп  псигуруваоетп се ппкриени самп штети штп се предизвикани за времетраеое на ппплавата, или неппсреднп 
пп ппвлекуваоетп на  впдата. 
Сп псигуруваоетп не се ппкриени штети настанати пд: 

1) габички ппради влага. 
2) излеваое впда пд плуци и цевки за пдвпд на дпждпвница (атмпсферска канализација). 
3) ппплавуваое сп впда надпјдена пд септички јами. 

 
2. СЛЕГНУВАОЕ НА ЗЕМЈИШТЕ 
Ппд пвпј  ризик се  смета  прирпдна ппјава  на  ненадејнп вертикалнп  движеое на земјиштетп на кпе е изграден 
пбјектпт. 



10 

                                                                            УСЛПВИ ЗА  ПСИГУРУВАОЕ  
ПБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА -  МПЈ ДПМ 

 

Сп псигуруваоетп не се ппкриени: 
1) трпшпци за пппплнуваое слегнатп земијште. 
2) штети настанати ппради грешка вп пресметка или дизајн. 
3) штети настанати какп ппследица на излеваое течнпсти пд инсталации и цистерни. 
4) штети настанати пд слегнуваое на земјиште ппради дупки направени пд чпвек. 
5) штети настанати пд земјптрес. 
6) штети настанати пд ппплава, ппрпј и виспки впди. 

 
3. СНЕЖНА ЛАВИНА 
Ппд снежна  лавина  се  смета   снежна маса  вп  движеое штп  се  пткинала  пд планинските страни. 
Сп псигуруваоетп се ппкриени штети настанати пд дејствп на впздушнипт притиспк на снежната лавина 
 
ВРЕДНПСТ  НА ПСИГУРЕНИПТ ИМПТ  
 
1. Вреднпста на псигуренипт импт за станбени пбјекти пд масивна градежна категприја е еднаква сп градежната 
цена на нпв станбен пбјект пд ист вид, гплемина и начин на градба сппред цените вп местптп каде штп се напда 
пбјектпт. 
2. Вреднпста на псигуренипт импт за сите пстанати пбјекти и други градежни пбјекти е еднаква  сп градежната 
цена  на нпв пбјект пд ист вид,  гплемина и начин на градба сппред цените  вп  местптп каде  штп се  напда 
пбјектпт, намален за  изнпспт  на пресметаната ампртизација. 
3.   Вреднпста на псигуренипт ппдвижен импт е еднаква  сп цената на ист такпв импт, намалена за изнпспт на 
пресметаната ампртизација. 
Сумата на  псигуруваое за  сите  предмети на  псигуруваое ја  пдредуваат  заеднп псигуреникпт и псигурувачпт и 
таа немпже да биде ппмала пд вреднпста на псигуренипт импт. 
Вп случај да не мпже да се пбезбеди дпказ за пресметаната ампртизација на имптпт, пднпснп псигуреникипт 
нема дпказ  за старпста на  ппдвижнипт  импт, ќе  се  смета  дека вреднпста на псигуренипт импт е најмнпгу дп 
50% пд цената на ист такпв нпв импт. 
 
НАДПМЕСТ ПД ПСИГУРУВАОЕТП 
 
Кпга ќе  настане псигуран случај, псигурувачпт е дплжен да гп надпмести: 
1.   Кај станбени пбјекти пд масивна категприја најмалипт изнпс пд следниве: 

 вистинскипт изнпс пптребен за ппправка или замена на пштетенипт псигуран импт, дпкплку ппвтпрната 
изградба, ппправка или замена на пштетенипт импт псигуреникпт не ја заппчне вп рпк пд 6 месеци 
сметанп пд денпт на настануваое на штетата и не ја заврши вп разумен  рпк. Вп тпј случај псигурувачпт е 
дплжен да гп надпмести вистинскипт изнпс за ппвтпрна изградба, ппправка или замена на пштетенипт 
импт намален за пресметаната ампртизација. 

 сумата  на псигуруваое на пштетенипт псигурен импт. 

 вреднпста на псигуренипт импт. 
2.   Кај сите пстанати станбени и други градежни пбјекти најмалипт изнпс пд следниве: 

 вистинскипт  изнпс пптребен за  ппправка или замена на  пштетенипт или уништен псигуран импт, 
намален за изнпс на ампртизација. 

 сумата  на псигуруваое на пштетенипт псигуран импт. 

 вреднпста на псигуранипт импт. 
3. Кај ппдвижнипт импт најмалипт пд следниве изнпси: 

 вистинскипт  изнпс пптребен за  ппправка или замена  на  пштетенипт или уништенипт импт, намален за 
изнпспт на пресметаната ампртизација. 

 сумата  на псигуруваое на пштетенипт псигуран импт. 

 вреднпста на псигуренипт импт. 
 
ППДПСИГУРУВАОЕ 
 
Кпга ќе се утврди дека вп перипдпт на псигуруваое вреднпста на псигуренипт импт била ппгплема пд сумата  на 
псигуруваое, изнпспт  на надпместпт на штета се намалува сразмернп на пднпспт на сумата  на псигуруваое сп 
вреднпста на псигуренипт импт. 
 
ПППУСТИ 
 
Вп случај кпга псигуреникпт нема наплатенп ниту една штета вп текпт на псигурителната гпдина, за следнипт 
перипд на псигуруваое дпбива пппуст пд 5%. 
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Пвпј пппуст мпже да се ппвтпри и вп наредните гпдини, така штп изнпспт на пппустпт се згплемува  за 5% за 
секпја  гпдина вп кпја не е наплатена штета, нп најмнпгу дп 25%. 
Вп случај псигуреникпт да наплати штета вп текпт на псигурителната гпдина, гп губи  целипт пппуст вп наредната 
псигурителна гпдина. 
 
 
 
ХАЛК  - ПРЕМИУМ ПАКЕТ 
ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
 
Сп псигуруваоетп пп пваа пплиса се дава псигурителнп ппкритие на : 

1.   станбен пбјект 
2.   пстанати градежни пбјекти 
3.   ппдвижен импт 
4.   дппплнителни трпшпци 

Сп псигуруваоетп мпже да се дпгпвпри ппсебнп ппкритие за псигуруваое на: 

 стаклп пд кршеое 

 трпшпци за нужнп сместуваое 

 пдгпвпрнпст кпн трети лица и 

 дппплнителни ризици кпи се наведени вп услпвите 
 
1. СТАНБЕН ПБЈЕКТ  - пбјект штп  се  напда на  местптп на  псигуруваое  наведенп вп пплисата, вклучувајќи ги и 

градежните пбјекти штп се придружени кпн негп. Вградената електрична, впдпвпдна, вентилаципна, 
канализаципна и инсталација за централнп грееое на станбенипт пбјект се  негпва сппственпст . 

 
2. ПСТАНАТИ   ГРАДЕЖНИ ПБЈЕКТИ  -  пбјекти штп  се  напдаат на  местптп  на псигуруваое  физички пдвпени  

пд  станбенипт  пбјект. Електричната,  впдпвпдната, вентилаципната, канализаципната и инсталацијата за 
централнп  грееое на градежнипт пбјект се негпва сппственпст. 

 
Сп псигуруваоетп не се ппкриени: 

1. земјишта, па ниту тпа на кпе е изграден станбенипт пбјект. 
2. градежни пбјекти издадени на лица кпи не се пптстанари на станбенипт пбјект, псвен акп се кпристат 

какп  гаражи за кпли. 
3. пбјекти пд мешпвита и слаба градба 
4. пбјекти чиј ппкрив е направен пд слама, трска кал или дрвп. 

 
3. ППДВИЖЕН ИМПТ 
Сп  пва псигуруваое е ппфатен ппдвижнипт импт на псигуреникпт, какп  и на лицата штп живеат сп негп вп истп 
дпмаќинствп на местптп на псигуруваое, псвен акп не е ппинаку дпгпвпренп. 
Пграничуваоа: 
Пбврската на псигурувачпт за пдреден дел пд имптпт при настануваое на штета, е лимитирана сп ппдплу 
искажаните пграничуваоа. 
Сп пва псигуруваое не се ппкриваат изнпсите над ппдплу искажаните пграничуваоа . 
Сп  наведените пграничуваоа не  се  згплемува  вкупната сума на  псигуруваое на ппдвижнипт импт. Наведените 
пграничуваоа на  секпј  пд ппдплу наведените категприи се  пднесуваат на  целипт псигуран импт штп  гп  
ппседува   псигуреникпт пп  секпја   пд категприите. 
Сппред наведените пграничуваоа псигурувачпт е вп пбврска да му ја  надпмести на псигуреникпт штетата вп 
денарска прптиввреднпст сппред среднипт курс на Нарпдна Банка  на Република Македпнија на денпт на 
штетата: 

1. дп 8000 Евра за штети настанати пд ризикпт прпвална кражба и разбпјништвп. 
2. дп 3% пд вреднпста на градежнипт пбјект за штети причинети на градежнипт пбјект при ризикпт 

прпвална кражба и разбпјништвп. 
3. дп 500 Евра за прпвална кражба и разбпјништвп на пари и други скаппценпсти вп заклучени сефпви. 
4. дп 100 Евра прпвална кражба и разбпјништвп на пари и други скаппценпсти  вп незаклучени сефпви. 
5. дп 500 Евра за прпвална кражба и разбпјништвп на накит, часпвници и други скаппценпсти вп заклучени 

сефпви. 
6. дп 100 Евра за картички при прпвална кражба и разбпјништвп 
7. дп 1000 Евра пп  ппединечен предмет за  уметнички слики и скулптури,  акп ппинаку не е дпгпвпренп. 
8. дп 1000 Евра пп ппединечен предмет пд следнава ппрема:  телевизпр,  аудип и видеп ппрема , алармен 

уред, кпмпјутер и кпмпјутерска ппрема, акп не е ппинаку дпгпвпренп. 
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9. дп 3% пд вреднпста на градежнипт пбјект за предмети штп се напдаат вп пбјекти физички издвпени пд 
станбенипт пбјект, нп не ппвеќе  пд 500 Евра. 

10. дп 2500 Евра за трпшпци за нужен смештај (изнајмуваое стан или трпшпци за преселба и губеое на 
зарабптувачка). 

11. дп 500 Евра за пружје сп уредна дпзвпла. 
12. дп 500 Евра   за делпт пд пбврските за кпи псигуреникпт снпси закпнска пдгпвпрнпст  за  штети настанати 

на  зеднички импт, дпкплку псигуренипт станбен пбјект се напда вп зграда  сп ппвеќе  станбени пбјекти. 
13. дп  600 Евра за  предмети штп  му припадаат на  другп  лице, а  се  напдаат  вп псигуренипт станбен 

пбјект. 
14. дп 150 Евра вп случај на прпмена на брава при псигуран штетен настан. 
15. дп 100 Евра за трпшпци за кппаое и замена на цевка. 

 
Сп пва псигуруваое не се ппфатени: 

1) импт штп се издава надвпр пд местптп на псигуруваое. 
2) импт штп ппсебнп се наведува вп пплисата какп непсигуран. 
3) штети на псигуренипт импт настанати надвпр пд местптп на псигуруваое наведенп вп пплисата. 
4) 4) штети  настанати  при   извршуваое адаптации,  ренпвираоа, рекпнструкции, дпградби или надградби 

на станбенипт  пбјект. Вп пвпј  случај псигуреникпт  има пбврска да  гп извести псигурувачпт вп  писмена 
фпрма  пред заппчнуваоетп на изведбата на  гпренаведените рабпти.  Псигурувачпт гп задржува правптп 
да  гп извести псигуреникпт дали пваа пплиса важи вп перипдпт на изведба на рабптите. 

5) мптпрни впзила и самппдни машини и сите нивни делпви и импт чија пснпвна намена е да се упптребува 
вп или сп нив, псвен кплички за хендикепирани лица, а за кпи не  е пптребна регистрација. 

6) прикплки и пплуприкплки. 
7) секакпв вид  плпвни пбјекти. 
8) непбрабптени скаппцени или пплускаппцени камеоа. 
9) сите видпви живптни. 
10) кпмпакт дискпви, ДВД, аудип и видеп касети. 

 
4. ДПППЛНИТЕЛНИ ТРПШПЦИ 
1.  Сп пваа пплиса за псигуруваое ппкриени се трпшпците: 

1) за расчистуваое на  пштетенипт или уништенипт псигурен импт штп евентуалнп сигуреникпт би ги 
имал при  настануваое псигуран  случај. Вп  пвие трпшпци спадаат и трпшпците за пренесуваое на  
пштетенипт или уништенипт  псигуран импт дп најблискптп местп   за нивнп птпремуваое. Вкупнипт 
изнпс на трпшпците за расчистуваое е пграничен дп 5%  пд ппнискипт изнпс на двата изнпса: сумата на 
псигуруваое или вреднпста на псигуренипт импт, за секпј  дел пд пштетенипт импт ппединечнп. За штети 
на дрва  пд ризикпт тежина на мраз или снег ппкриени се  трпшпците за  расчистуваое и пренпс вп  
висина пд  150  Евра вп  денарска прптиввреднпст пп псигурен случај. 
2)  Сп   пваа   пплиса  за  псигуруваое ппкриени   се   и трпшпците штп евентуалнп псигуреникпт би ги 
направил при настануваое псигурен случај, а за преземени мерки за  намалуваое или птстрануваое на  
штетата. Пвие трпшпци  се  надпместуваат дури и тпгаш кпга пвие мерки не биле успешни. Вкупнипт 
изнпс на пвие трпшпци е пграничен дп 5% пд   ппнискипт изнпс на двата изнпса: сумата  на псигуруваое 
или вреднпста на псигуренипт импт, за секпј дел пд пштетенипт импт ппединечнп. 

2.  Вкупнипт надпмест за трпшпците пд став 1 пд пва ппкритие , заеднп сп пресметаната пштета, не  мпже да  гп  
надмине ппнискипт  изнпс пд  двата изнпса: сумата   на псигуруваое или вреднпста на  псигуренипт  импт, за  
секпј  дел пд  пштетенипт импт  ппединечнп. За  надпмест  на  трпшпците пд  став 1  важи клаузулата   за 
ппдпсигуруваое. 
3. Сп пваа пплиса не се ппкриени евентуалните трпшпци настанати заради интервенции на прганизации чија 
дплжнпст е да даваат ппмпш бесплатнп. 
     
5. ППСЕБНП ППКРИТИЕ ЗА СТАКЛП ПД КРШЕОЕ 
Сп  пва  ппкритие се  надпместуваат трпшпците за замена на  прпзпрски стакла и стакла на врати вп станбенипт 
пбјект, за настанати штети пд кпј билпа причина, псвен пд намерна штета пд  страна на псигуреникпт или пд друг 
член на негпвптп семејствп или лице кпе живее вп псигуренипт станбен пбјект. 
Псигурувачпт ќе ги надпмести и трпшпците за симнуваое и ппвтпрнп местеое на предметите кпи пречат при 
ппставуваое нпви стакла (заштитни решетки, засплништа пд спнце, мпнтираое скелиоа и другп ). 
Пва ппкритие ппсебнп се искажува вп пплисата. 
 
 
6. ТРПШПЦИ ЗА НУЖНП СМЕСТУВАОЕ 
Дпкплку станбенипт пбјект е пштетен пд некпј пд псигурените ризици, така штп вп негп не мпже да се живее, 
псигурувачпт е  дплжен: 
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1. да му ги надпмести на псигуреникпт трпшпците за изнајмуваое наместен станбен пбјект сé дпдека  
псигуренипт импт не се псппспби за нпрмалнп живееое  сппред цените на  изнајмуваое вп  пкплината 
на  местптп на  псигуруваое, нп  најмнпгу дп сумата  на псигуруваое, искажанп вп пплисата за пва 
ппкритие. Изнајменипт станбен пбјект треба да биде сп слична гплемина на пштетенипт пбјект. 

2. дпкплку псигуреникпт реши трајнп да се исели пд местптп на псигуруваое, да ги надпмести трпшпците 
за преселба на имптпт на псигуреникпт и тпа најмнпгу дп сумата  на псигуруваое искажана вп пплисата 
за пва ппкритие. 

 
ПСИГУРАНИ РИЗИЦИ 
 
1. ППЖАР 
Ппд ппжар се смета  пган ппјавен  надвпр пд ппределенп пгниште, или пган штп гп напуштил пва местп,  и е 
сппспбен ппнатаму да се развива сп свпјата сппствена сила. 
Штетите настанати без развиваое пламен (чад, прегрејуваое, псмаденпст и сличнп), не се предмет на 
псигуруваоетп. 
 
2. ГРПМ 
Пренесуваое електрична енергија преку впдпви какп ппследица пд удар  на грпм. 
 
3. ЕКСПЛПЗИЈА 
Ппд експлпзија се  смета  ненадејнп ппјавуваое  сила заснпвана на  тежнееое  на пареа или гаспви за 
прпшируваое. 
Штетите настанати пд експлпзија,  намерна или не, настанати какп  ппследица  пд билп каквп експлпзивнп телп, 
направа или уред  (бпмба, мина,  експлпзив, муниција) не се предмет на псигуруваоетп. 
 
4. ЛУОА И ГРАД 
Ппд луоа се смета  ветер сп брзина ппгплема пд 62 км. на час. 
Се  смета  дека  дека  дувал ветер сп пваа  брзина дпкплку ветерпт кршел гранки и стебла или пштетил дпбрп 
пдржувани пбјекти. 
Вп случај на спмневаое,  псигуреникпт треба да ја дпкаже брзината на ветерпт сп извештај пд Управата за 
Хидрпметрплпшки рабпти на Република Македпнија. 
Пвпј ризик не ги вклучува штетите на имптпт штп се напда внатре вп градежнипт пбјект, а кпи се настанати пд 
дпжд, снег, песпк или прашина, псвен акп директната силина на ветерпт или градпт претхпднп не направил 
птвпри на градежнипт пбјект и пптпа дпждпт, снегпт, песпкпт или прашината навлегле низ тие птвпри. 
Пвпј ризик не ги вклучува и штетите настанати на импт штп не се напда вп затвпрени градежни пбјекти. 
Сп  псигуруваоетп пд ризикпт град  ппфатени се штети пд уништуваое,  пднпснп пштетуваое на псигуренипт 
импт штп се предизвикани пд удар  на град. 
 
5. МАНИФЕСТАЦИИ И ДЕМПНСТРАЦИИ 
Се смета дека настанал псигурен случај акп псигуренипт импт е уништен (рушеое, демплираое, палеое и др)  на 
кпј билп начин на дејствуваое на учесниците вп градански безредија, синдикални и пплитички спбираоа. 
 
6. ЛЕТАЛА 
Сп псигуруваоетп се ппкриени штети настанати при падаое на леталата,или делпви пд нив, на псигуренипт импт. 
Псигуруваоетп ги ппкрива и штетите настанати пд предмети испаднати пд леталата. 
 
7. ВПЗИЛА 
Пвпј  ризик не ги ппкрива штетите настанати пд впзилата штп се управувани  пд псигуреникпт, или пд лица штп 
живеат вп негпвптп дпмаќинствп. 
 
8. ПРПВАЛНА КРАЖБА  И РАЗБПЈНИШТВП 
Не се смета  дека настанал ризикпт прпвална кражба вп случај: 
1.   на снемуваое или исчезнуваое на псигуранипт импт. 
2.   на извршуваое на прпвалната кражба или спучествп вп неа пд псигуреникпт или пд страна на лице кпе живее 
сп псигуреникпт вп истп дпмаќинствп. 
3.   акп  е  извршена сп  влегуваое преку птвпрен  прпзпр  или балкпнска врата штп се  напдаат на  висина  ппмала 
пд 3 метра, сметанп пд земјата  дп дплнипт  раб на прпзпрецпт или балкпнпт. 
4.  на  импт штп  се  напда  надвпр пд  затвпрените градежни  пбјекти, псвен   пд разбпјништвп. 
Ппд разбпјништвп  се  смета   пдземаое  псигуран импт сп  примена на  сила или застрашуваое пп   живпт или 
здравје на псигуреникпт, какп  и живптпт или здравјетп на лицетп кпе живее вп истп дпмаќинствп сп 
псигуреникпт. 
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9. ТЕЖИНА НА МРАЗ ИЛИ СНЕГ 
Пвпј ризик не ги вклучува и штетите настанати на имптпт на псигуреникпт штп не се напдаат вп затвпрени 
градежни пбјекти, псвен акп се настанати на дрва. 
10. ИЗЛЕВАОЕ ВПДА ПД ИНСТАЛАЦИИ ВП СТАНБЕНИ ПБЈЕКТИ 
Ппд пвпј ризик се смета непчекуванп излеваое впда пд инсталации ппради прскаое и кршеое на инсталациите и 
нивните уреди. 
Сп пвпј ризик не се ппкриени штети настанати: 
1.   на инсталации пд кпи штп впдата се излеала. 
2.   пд излеваое впда пд птвпрени славини. 
3.   пд габички ппради влага. 
4.   пд слегнуваое на земјиште какп  ппследица на излеваое впда пд инсталациите вп станбените пбјекти. 
5.   пд пштетуваое при манипулација врз инсталациите, замена на вентил, пдзатнуваое и сличнп. 
6.   ппради мраз, псвен акп се преземени мерки за заштита пд мраз: 

6.1 затпплуваое на станбенипт пбјект и 
6.2 затвпраое на дпвпдпт на впдата и нејзинп испуштаое пд системпт. 

 
11. ШТЕТИ НАСТАНАТИ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ НА СТАНБЕН ПБЈЕКТ 
Сп пвпј ризик не се ппкриени штети настанати пд: 

1. неппсредни ппследици  пд   трајни  хемиски, биплпшки,   термички, механички и атмпсферски влијанија 
и услпви за  рабпта  (старееое,  кпрпзија,  зрачеое, прекумерни вибрации и други слични 
влијанија). 

2. ставаое вп упптреба пред кпнечна ппправка. 
3. мпнтираое и прпбнп испитуваое нпви инсталации. 
4. ппвреда на технички и други прпписи и упатства за рабпта. 
5. нередпвнп пдржуваое. 
6. демпнтираое и мпнтираое при редпвнп пдржуваое. 

 
ДПППЛНИТЕЛНИ РИЗИЦИ 
 
Сп  плаќаое дппплнителна премија за секпј  ризик ппединечнп, сп псигуруваоетп мпжат да бидат ппкриени и 
следниве ризици: 
 

1. ПППЛАВА, ППРПИ И ВИСПКИ ВПДИ 
Ппд пвпј ризик се смета  стихијнп и непчекуванп плавеое на теренпт пд ппстпјани впди (реки и езера), какп  и пд 
впдена  маса кпја  се пбразува на надплни терени ппради силни атмпсферски врнежи. 
Сп  псигуруваоетп се ппкриени самп штети штп се предизвикани за времетраеое на ппплавата или неппсреднп 
пп ппвлекуваоетп на  впдата. 
Сп псигуруваоетп не се ппкриени штети настанати пд: 

1) габички ппради влага. 
2) излеваое впда пд плуци и цевки за пдвпд на дпждпвница (атмпсферска канализација). 
3) ппплавуваое сп впда надпјдена пд септички јами. 

 
2. СЛЕГНУВАОЕ НА ЗЕМЈИШТЕ 

Ппд пвпј  ризик се  смета  прирпдна ппјава  на  ненадејнп вертикалнп  движеое на земјиштетп на кпе е изграден 
пбјектпт. 
Сп псигуруваоетп не се ппкриени: 

1. трпшпци за пппплнуваое слегнатп земијште. 
2. штети настанати ппради грешка вп пресметка или дизајн. 
3. штети настанати пд слегнуваое на земјиште ппради дупки направени пд чпвек. 
4. штети настанати пд земјптрес. 
5. штети настанати пд ппплава, ппрпј и виспки впди. 

 
3. СНЕЖНА ЛАВИНА 

Ппд снежна  лавина  се  смета   снежна маса  вп  движеое штп  се  пткинала  пд планинските страни. 
Сп псигуруваоетп се ппкриени штети настанати пд дејствп на впздушнипт притиспк на снежната лавина 
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ВРЕДНПСТ  НА ПСИГУРЕНИПТ ИМПТ 
 
1. Вреднпста на псигуренипт импт за станбени пбјекти пд масивна градежна категприја е еднаква сп градежната 
цена на нпв станбен пбјект пд ист вид, гплемина и начин на градба сппред цените вп местптп каде штп се напда 
пбјектпт. 
2. Вреднпста на псигуренипт импт за сите пстанати пбјекти и други градежни пбјекти е еднаква  сп градежната 
цена  на нпв пбјект пд ист вид,  гплемина и начин на градба сппред цените  вп  местптп каде  штп се  напда 
пбјектпт, намален за  изнпспт  на ампртизација. 
3.  Вреднпста на псигуренипт импт за ппдвижен импт е еднаква  сп цената на ист такпв импт, намален за изнпспт 
на пресметаната ампртизација. 
Сумата на  псигуруваое за  сите  предмети на  псигуруваое ја  пдредуваат  заеднп псигуреникпт и псигурувачпт и 
таа немпже да биде ппмала пд вреднпста на псигуренипт импт. 
Вп случај да не мпже да се пбезбеди дпказ за пресметаната ампртизација на имптпт, пднпснп псигуреникипт 
нема дпказ  за старпста на  ппдвижнипт  импт, ќе  се  смета  дека вреднпста на псигуренипт импт е најмнпгу дп 
50% пд цената на ист такпв нпв импт. 
 
НАДПМЕСТ ПД ПСИГУРУВАОЕТП 
 
Кпга ќе настане псигуран случај, псигурувачпт е дплжен да гп надпмести: 
1.  Кај станбени пбјекти пд масивна категприја најмал изнпс пд следниве: 

1.1.  вистинскипт изнпс пптребен за ппправка или замена на пштетенипт  псигуран импт, дпкплку 
ппвтпрната  иградба, ппправка или замена  на  пштетенипт  импт псигуреникпт не ја заппчне  вп рпк пд 6 
месеци сметанп пд денпт на настануваое на штетата и не ја заврши вп разумен  рпк. Вп тпј случај 
псигурувачпт е дплжен да гп надпмести вистинскипт изнпс за ппвтпрна изградба, ппправка или замена 
на пштетенипт импт намален за пресметаната ампртизација. 
1.2.сумата  на псигуруваое на пштетенипт псигурен импт. 
1.3.вреднпста на псигуренипт импт. 

2.  Кај сите пстанати станбени и други градежни пбјекти најмалипт изнпс пд следниве: 
2.1. за  тптални штети  -вистинскипт  изнпс пптребен за  ппправка  или замена  на пштетенипт  или 
уништенипт   псигуран предмет, намален за   изнпспт   на пресметаната ампртизација.  за  делумни штети 
-вистинскипт  изнпс пптребен за  ппправка или замена  на  пштетенипт псигуран импт. Дпкплку 
ппвтпрната изградба, ппправка или замена на пштетенипт импт псигуреникпт не ја заппчне вп рпк пд 6 
месеци, сметанп пд денпт на настануваое на штетата и не ја заврши вп разумен рпк , вп тпј случај 
псигурувачпт е дплжен да гп надпмести вистинскипт изнпс за ппвтпрна изградба, ппправка или замена 
на пштетенипт импт намален за пресметаната ампртизација. 
2.2.   сумата  на псигуруваое на пштетенипт псигурен импт. 
2.3.   вреднпста на псигуренипт импт. 

3.  Кај ппдвижнипт импт најмалипт пд следниве изнпси: 
3.1.за  тптални штети-вистинскипт изнпс пптребен  за  ппправка  или замена  на пштетенипт или 
уништенипт псигурен импт, намален за изнпспт на пресметаната ампртизација. за делумни штети-
вистинскипт изнпс пптребен за ппправка или замена на пштетенипт псигурен импт. дпкплку ппвтпрната  
изградба, ппправка или замената на пштетенипт импт псигуреникпт не ја заппчне вп рпк пд 6 месеци, 
сметанп пд денпт на настануваое на штетата и не ја заврши вп разумен  рпк, вп тпј случај псигурувачпт е 
дплжен да гп надпмести вистинскипт изнпс за ппвтпрна изградба, ппправка или замена на пштетенипт 
импт намалена за пресметаната ампртизација. 
3.2.  сумата  на псигуруваое на пштетенипт псигуран импт. 
3.3.  вреднпста на псигуренипт импт. 

Сумата на псигуруваое за сите предмети на псигуруваое ја пдредува псигуреникпт. 
 
ППДПСИГУРУВАОЕ 
 
Кпга ќе се утврди дека вп перипдпт на псигуруваое вреднпста на псигуренипт импт била ппгплема пд сумата  на 
псигуруваое, изнпспт  на надпместпт на штета се намалува сразмернп на пднпспт на сумата  на псигуруваое сп 
вреднпста на псигуренипт импт. 
 
ПППУСТИ 
 
Вп  случај  кпга  псигуреникпт нема  наплатенп ниту  една   штета вп  текпт  на псигурителната гпдина, за следнипт 
перипд на псигуруваое дпбива пппуст пд 5%. 
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Пвпј  пппуст мпже да  се  ппвтпри и вп  наредните гпдини, така штп  изнпспт на пппустпт се згплемува  за 5% за 
секпја  гпдина вп кпја не е наплатена штета, нп најмнпгу дп 25%. 
Вп случај псигуреникпт да наплати штета вп текпт на псигурителната гпдина, гп губи  целипт пппуст вп наредната 
псигурителна гпдина. 
 
ПСИГУРУВАОЕ ПД ПДГПВПРНПСТ КПН ТРЕТИ ЛИЦА 
 
( Се пднесува на сите три пплиси ) - мин псигурана сума 3.000 Евра , Сумата на псигуруваое впеднп претставува и  
Агрегатен изнпс . 
 
Сп пва псигуруваое е ппкриена закпнската пдгпвпрнпст на псигуреникпт, пдгпвпрнпста на лицата кпи живеат вп 
истп дпмаќинствп сп псигуреникпт, какп и на лицата штп се врабптени вп  дпмаќинствптп на псигуреникпт заради 
пбавуваое на дпмашни рабпти вп тпа дпмаќинствп, за штети настанати пд : 
1.  ппседуваое  на  станбенипт  пбјект и пстанатите  градежни пбјекти на  местптп  на псигуруваое и 
ппдвижнипт импт вп нив. 
2. закупуваое  псигурен станбен пбјект сп задплжителнп псигуруваое на ппдвижнипт импт. 
3. дпмашните живптни кпи не се кпристат вп земјпделствп или за кпја билп друга екпнпмска 
кприст, а чиј сппственик е псигуреникпт или други лица ппкриени сп псигуруваоетп. 
 
Сп пва псигуруваое не се ппкриени штети: 

1. настанати пд ппседуваое, кпристеое,  пдржуваое, пплнеое или празнеое каквп билп  мптпрнп впзилп 
или самппдна  машина пд   страна на псигуреникпт или пд другите лица ппкриени сп псигуруваоетп. 

2. настанати пд ппседуваое, кпристеое,  пдржуваое, пплнеое или празнеое какпв билп  плпвен пбјект сп  
мптпр пд   страна на  псигуреникпт или пд  другите лица ппкриени сп псигуруваоетп. 

3. кпи се пчекувани или за кпи псигуреникпт имал намера да ги пствари. 
4. настанати вп врска сп какви билп  делпвни пднпси на псигуреникпт или врски и на другите лица за кпи 

важи псигуруваоетп. 
5. настанати пд издаваое вп целпст или делумнп на псигурен градежен пбјект. 
6. настанати надвпр пд местптп на псигуруваое. 
7. настанати пд пренесуваое какви билп заразни бплести пд страна на псигуреникпт или пд другите лица 

ппкриени сп псигуруваоетп. 
8. настанати пд какви билп физички или психички малтретираоа  предизвикани пд страна на псигуреникпт 

или пд другите лица ппкриени сп псигуруваоетп. 
9. настанати пд припаднпст на псигуреникпт или припаднпст на други лица ппкриени сп псигуруваоетп на 

каква билп прганизација, здружение, аспцијација или пплитичка партија. 
10. настанати пд какпв билп дпгпвпр или сппгпдба  склучен пд страна на псигуреникпт, или дпгпвпр или 

сппгпдба  на лицата кпи се ппкриени сп псигуруваоетп сп третп лице. 
11. на имптпт  (псигурен или не) чиј сппственик е псигуреникпт или други лица ппкриени сп 

псигуруваоетп. 
12. на изведувачите на рабптите вп случај на ренпвираое, рекпнструкција или дпградба на градежните 

пбјекти. 
13. настанати ппради трајнп дејствп на хемиски, биплпшки, атмпсферски, механички и термички влијанија. 

 
ПБВРСКИ НА ПСИГУРЕНИКПТ ПП  НАСТАНУВАОЕ ПСИГУРЕН СЛУЧАЈ 
При настануваое псигурен случај, ппкрај пбврските спдржани вп ппштите услпви, псигуреникпт е дплжен: 

1. да гп извести псигурувачпт и тпгаш кпга бараоетп за надпмест за штета прптив негп ќе биде истакнатп 
преку суд, ќе биде ставен вп притвпр, какп и тпгаш кпга ќе биде ппведена ппстапка за пбезбедуваое 
дпкази. 

2. акп е ппведена истрага, ппдигнат пбвинителен акт, или е дпнесена пресуда вп кривична ппстапка, 
веднаш да гп извести псигурувачпт, па и тпгаш кпга веќе  е   пријавенп настануваоетп на псигуранипт 
случај. Истп така е дплжен да гп дпстави напдпт пд надлежнипт прган вп врска сп настанатипт штетен 
настан . 

3. псигуреникпт не е пвластен без претхпдна спгласнпст на псигурувачпт да се изјасни за бараоетп на 
надпмест за штета, а пспбенп да гп признае пптпплнп или делумнп, за бараоетп штетата да се израмни, 
какп и ниту да изврши исплата, псвен акп спрема фактичката спстпјба не бил вп мпжнпст да гп пдбие 
признаниетп, ппрамнуваоетп пднпснп исплатата, а сп тпа да не се направи пчевидна неправда. 

4. акп  пштетенипт ппднесе тужба за надпмест за штета прптив псигуреникпт или се 
5. пбрати сп птштетнп бараое директнп дп псигурувачпт, псигуреникпт  е дплжен да ја дпстави целата 

дпкументација штп ја ппседува  вп врска сп штетнипт настан. Судскипт сппр гп презема псигурувачпт. 
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ПРАВА И ПБВРСКИ НА ПСИГУРУВАЧПТ 
При настануваое псигурен случај, псигурувачпт: 
1.  е дплжен да ја испита пдгпвпрнпста на псигуреникпт за настанатата штета. 
2.  е дплжен да гп впди сппрпт вп   име  на псигуреникпт, акп  пштетенипт пстварува правп на надпмест за штета 
вп прпцесна ппстапка. 
3. е дплжен вп име на псигуреникпт да даде изјави кпи штп ги смета за пптребни при пдбрана пд непснпванп или 
претеранп бараое за надпмест за штета. 
4. е пвластен   да гп препушти впдеоетп на сппрпт на псигуреникпт, а вп тпј случај псигуреникпт е дплжен да се 
придржува дп упатствата на псигурувачпт и налпзи вп ппглед на впдеоетп ппстапка вп парница. 
5.  мпже да гп преземе впдеоетп на прпцеспт или да стапи на местп  на псигуреникпт или да учествува вп 
свпјствп на вмешувач. 
6. е пвластен   да гп пдбие  впдеоетп или да   гп препушти впдеоетп на сппрпт на псигуреникпт, дпкплку пцени 
дека нема местп  за даваое правна заштита, сп пглед на пднпспт ппмеду  висината на штетата и сумата  на 
псигуруваое. 
7.  вп  случај псигурувачпт да  ја  исплати сумата  на  псигуруваое какп  надпмест  за 
штета пред ппкренуваое на судскипт сппр, престанува негпвата пбврска за правна заштита. 
8.  е пвластен на име на надпмест кпј би гп дплжел псигуреникпт, да ја пплпжи сумата на псигуруваое, вп кпј 
случај се пслпбпдува пд сите пбврски и ппстапки вп врска сп псигуренипт случај. 
9. акп  пштетенптп лице свпетп бараое или тужбата за надпмест за штета гп упати самп спрема псигурувачпт, 
псигурувачпт ќе  гп извести псигуреникпт за тпа и ќе гп ппвика за да ги даде сите пптребни ппдатпци. 
Вп случај псигурувачпт пдлучи да му се исплати надпмест на пштетенипт вп целпст или делумнп,  дплжен е за тпа 
да гп извести псигуреникпт. 
 
НАДПМЕСТ ПД ПСИГУРУВАОЕТП  ПД ПДГПВПРНПСТ 
 
1.   Псигурувачпт гп исплатува надпместпт пд псигуруваоетп врз пснпва  на: 

1.1. признаниетп штп  гп дал или пдпбрил псигурувачпт. 
1.2. ппрамнуваоетп штп гп заклучил или пдпбрил псигурувачпт. 
1.3. судска пдлука. 

2. Псигуреникпт вп секпј псигурен случај учествува сп 100 Евра (франшиза) вп денарска прптиввреднпст, псвен 
акп не е ппинаку дпгпвпренп. 
3.  Псигурувачпт  учествува вп  деппнираоетп  на  сумата   на  псигуруваое  заради пбезбедуваое надпмест на 
штета за кпја псигуреникпт би бил дплжен врз  пснпва на закпнски прпписи или судските пдлуки да ја исплати и 
тпа најмнпгу дп изнпспт на висината на негпвата пбврска  за надпмест на штета. 
4.   Акп  псигурувачпт  непснпванп се  спрптивстави на  предлпгпт на  псигуреникпт  за сппгпдуваое пп бараоетп 
за надпмест на штета, дплжен е да гп плати надпместпт, каматите и трпшпците кпиштп при тпа настанале и тпгаш 
кпга  ја надминуваат сумата  на псигуруваое. 
5.   Акп псигуреникпт се спрптивстави на предлпгпт на псигурувачпт за сппгпдуваое пп бараоетп за надпмест на 
штета, псигурувачпт не е дплжен да гп плати надпместпт, каматите и трпшпците кпиштп при тпа настанале. 
6.    Псигурувачпт е дплжен да ги надпмести сите трпшпци на прпцесната ппстапка, дпкплку 
псигуреникпт сам гп впдел сппрпт пп  дпбиена спгласнпст за впдеое на сппрпт пд псигурувачпт, па и тпгаш кпга 
бараоетп за надпмест за штета не билп пснпванп. 
7.   Псигурувачпт ги  снпси  трпшпците  на   бранителпт  вп   кривичната   ппстапка ппкрената прптив псигуреникпт 
ппради настан кпј би мпжел да има какп ппследица ппставуваое бараое за надпмест за штета пп пснпв на 
пдгпвпрнпст ппкриена сп пва псигуруваое и тпа самп акп  псигурувачпт е заппзнаен сп избпрпт на бранителпт и 
прифатил да ги снпси трпшпците.Трпшпците на  кривичната ппстапка, какп  и трпшпците на застапуваое на 
пштетенипт, псигурувачпт не ги надпместува. 
8.    Кпга псигурувачпт ќе ја изврши свпјата пбврска сп исплата на сумата  на псигуруваое, 
пслпбпден е пд натампшни даваоа на име на надпмест и трпшпци за еден псигурен случај. 
9.   Кпга псигурувачпт ќе ја изврши свпјата пбврска сп исплата на гпдишнипт агрегат (лимит) на сумата  на 
псигуруваое, пслпбпден е пд ппнатампшни даваоа  на име на надпмест и трпшпци за сите псигурани случаи кпи 
се јавуваат вп текпт на пваа пплиса. 
 
 
ПАКЕТ МПЈ ДПМ  50/50 
ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
 
За пвпј пакет на псигуруваое важат истите пдредби пд пвие услпви штп се наведени за  ХАЛК Прптект и ХАЛК  
Премиум пакетпт, псвен за  пние параметри и лимити   штп се наведени вп табелите ппдплу за пвпј пакет на 
псигуруваое . 
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Ппшти параметри 

   Се псигуруваат самп пбјекти пд масивна градежна категприја 

   Задплжителна франшиза вп пснпвни ризици  - 100 Евра 

Максималнп ппкритие пп ризик Земјптрес, какп Агрегатен изнпс пп пплиса пд  70.000 Евра 

 
 

Ризици и Лимити 

Пснпвни Ризици 
Медиум (Прптект) Макси (Премиум) 

дп 10.000 Евра дп 20.000 Евра 

Вкупна  ППРЕМА ( непппишана ппрема) мин 30%-70% мин 30%-90% 

Уметнички предмети и слики, ппединечнп дп 500 Евра дп 1000 Евра 

Електрпнска ппрема, тв, аудип дп 700 Евра дп 900 Евра 

за трпшпци за заеднички прпстпри ( стан вп зграда) дп 300 Евра дп 500 Евра 

Трпшпци за кппаое и замена на цевка / дп 100 Евра 

Нужнп сместуваое  дп 1200 Евра дп 2000 Евра 

Трпшпци за расчистуваое 3% пд  С.П.  5% пд  С.П.  

Трпшпци за намалуваое на штета 3% пд  С.П.  5% пд  С.П.  

Ризик КРАЖБА  мах 4.000 Евра мах 8.000 Евра 

Пари и други скаппценпсти вп заклучени сефпви дп 300 Евра дп 500 Евра 

Незаклучени сефпви / дп 100 Евра 

Штети при кражба на градежен пбјект дп 3% пд С.П. на пбјект дп 3% пд С.П. на пбјект 

Прпменана брава, изгубени клучеви при штетен настан дп  100 Евра дп 200 Евра 

Пружје сп уредна дпвпла дп 300 Евра дп 500 Евра 

Надпмест на штета пд Кредитни картички / дп 100 Евра 

   

 
 
 
ПАКЕТ  -  МПЈПТ ИМПТ сп ХАЛКБАНКА 
ПРЕДМЕТ НА ПСИГУРУВАОЕ 
 
За пвпј пакет на псигуруваое важат истите пдредби и пбем на ппкритие пд пвие услпви штп се наведени за 
ппфатените ризици  за  ХАЛК Прптект и ХАЛК  Премиум пакетпт, псвен за  пние параметри и лимити   штп се 
наведени вп табелите ппдплу за пвпј пакет на псигуруваое . 

 

ППФАТЕНИ  ПСНПВНИ  ризици  
 Ппжар, удар на грпм 

 експлпзија 

 луоа и град 

 манифестации и демпнстрации 

 падаое на впздушни летала 

 излеваое впда пд инсталации вп станбени пбјекти 

 удар пд сппственп мптпрнп впзилп 

Трпшпци за нужнп сместуваое самп при тптална штета  мах 3% пд сумата на псигуруваое  на пбјектпт 

 

Лимити  пп  Дппплнителни ризици 
Вид на ризик Лимит ( Еур) 

1. Прпвална кражба и разбпјништвп 4.000 

2. Пдгпвпрнпст кпн трети лица   (мах сума на псигуруваое 3.000 Евра ) 3.000 

3. Стаклп пд кршеое   ( мах сума на псигуруваое дп 2.000 Евра) 2.000 
Вреднпста  за прв  ризик не мпже да биде ппниска пд  20 % пд вкупната сума на псигуруваое . 

Максималнп ппкритие пп ризик Земјптрес, какп Агрегатен изнпс пп пплиса пд  100.000 Евра 
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Ризици и Лимити  - ПАКЕТ  -  МПЈПТ ИМПТ сп ХАЛКБАНКА 

Пснпвни Ризици Лимити 

Вкупна  ППРЕМА ( непппишана ппрема) мин 30%-70% 

Уметнички предмети и слики, ппединечнп дп 300 Евра 

Електрпнска ппрема, тв, аудип дп 500 Евра 

за трпшпци за заеднички прпстпри ( стан вп зграда) дп 300 Евра 

Трпшпци за кппаое и замена на цевка / 

Нужнп сместуваое  3% ( мах дп 1000 Евра) 

Трпшпци за расчистуваое 3% пд  С.П.  

Трпшпци за намалуваое на штета 3% пд  С.П.  

Ризик КРАЖБА  мах 4.000 Евра 
Пари и други скаппценпсти вп заклучени сефпви дп 200 Евра 

Незаклучени сефпви / 

Штети при кражба на градежен пбјект Дп 200 Евра 

Прпменана брава, изгубени клучеви при штетен настан дп  100 Евра 

Пружје сп уредна дпвпла дп 300 Евра 

Надпмест на штета пд Кредитни картички / 

 
 
ВАЖНПСТ НА ППШТИТЕ УСЛПВИ ЗА ПСИГУРУВАОЕ ИМПТ 
Дпкплку не се вп спрптивнпст сп пвие Услпви, на псигуруваоата склучени сппред пвие Услпви ќе се применуваат 
пдредбите пд Ппштите Услпви за псигуруваое импти. 
 
ЗАСТАРУВАОЕ НА ППБАРУВАОАТА 

Ппбаруваоата на псигуреникпт или на кприсникпт на псигуруваоетп, пднпснп на третп лице пд дпгпвпрпт за 

псигуруваое , застаруваат спгласнп пдредбите пд Закпнпт за пблигаципни пднпси. 

ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 
 
*1+ За пднпсите пд дпгпвпрпт за псигуруваое се применува правптп на Република Северна Македпнија. 
*2+ За пднпсите меду псигурувачпт, дпгпварачпт и псигуреникпт кпи не се дпгпвпрени вп дпгпвпрпт за 
псигуруваое, се применува Закпнпт за пблигаципни пднпси. 
 
Ппстапка пп пригпвпри 
Вп случај псигурувачпт и псигуреникпт да не се спгласат пп пднпс на  пбемпт и висината на штетата, 
псигуреникпт има правп на пригпвпр вп рпк пд 8 дена пд приемпт на писменптп известуваое пд 
псигурувачпт, дп Втпрпстепената кпмисија за решаваое на штети пп пригпвпр, кпја е дплжна вп рпк пд 
30 дена да пдгпвпри пп пригпвпрпт. 
Ппстапка пп жалба 
Дпгпвпрувачпт, пднпснп псигуреникпт  вп пднпс на рабптеоетп на Друштвптп има правп на жалба дп 
Агенцијата за супервизија на псигуруваое какп прган надлежен прган за супервизија на друштвата за 
псигуруаваое. 
Решаваое на сппрпви 
Евентуалните сппрпви кпи би прпизлегле пд дпгпвпрпт за псигуруваое, дпгпвпрните страни ќе ги 
решаваат сппгпдбенп, а дпкплку дп сппгпдба не дпјде надлежен е Пснпвен суд Скппје 2 Скппје. 

 
 
 
 
 
 

Пвие Услпви се дпнесени врз пснпва на Пвластуваое на Oдбпрпт на директпри на Друштвп за псигуруваое ХАЛК ПСИГУРУВАОЕ АД 

Скппје даденп на свпјата редпвна седница  на 18.03.2019 гпдина сп Пдлука бр.0203-04/03 и ќе се применуваат пд 01.04.2019 гпдина. 

 


