
 

 

 
 
Друштво за осигурување 
ХАЛК  ПСИГУРУВАОЕ АД Скопје 
Ул. „1737” бр.32 ( Палауа Зум)  
1000 Скопје 
 

 
Суопанска инуересна заедница 

        Македонија - Сообраќај - Скопје 
   Градски тид блок 13 - Скопје 

 Стппанска интересн азаедница 

Вп спгласнпст сп Царинската кпнвенција за медунарпден превпз на стпки врз пснпва на   карнет ТИР 
(Кпнвенција ТИР пд 1975 гпд.), Службен весник на РМ бр. 68/93, бараоетп на фирмата 
_______________________ (вп ппнатампшнипт текст налпгпдавач на гарантнптп писмп) и Одлука на 

гарантпт бр.___________ пд ____________гпдина.  

 
Осигурителната кпмпанија ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје  издава: 

 
 
 
 

 
 

На псигуреникпт: ______________________МБ_____________          
 
Друштвп за псигуруваое ХАЛК  ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје гп гарантира плаќаоетп на сите или билп кпи 
ппбаруваоа кпи се платени или е пд Вас ппбаранп да се платат на име царински давачки или 
трпшпци ппбарани пд билп кпи царински пргани, а се пднесуваат на стпките увезени вп билп кпја 
земја штп е ппфатена сп ТИР системпт и за кпја пваа гаранција се издава.  
 

Бараоетп за плаќаое мпра да биде ппднесенп вп писмена фпрма пптпишана пд пвластен пптписник 
или секретар и да спдржи цврсти дпкази дека средствата кпи ги ппбарувате се дпспеани за плаќаое 
и дека ние без натампшни прпверки ќе извршиме плаќаое. 
 

Ова гарантнп писмп е непрекинатп ( ппстпјанп ) и се издава на непграниченп време, сп правнп 
дејствп пд 27 месеци пд денпт на издадените ТИР карнети, вп кпј рпк треба да ни се дпстави 
известуваое за рекламација за ТИР Карнети ппд ппкриетие на пва гарантнп писмп. Бараоетп за 
плаќаое за рекламираните ТИР карнети мпже да се дпстави и пп истекпт на рпкпт пд 27 месеци, 
 Ова гарантнп писмп е сп важнпст се дпдека не се дпстави известуваое пд наша страна за 
престануваое на важнпста на истптп.  Нашата финансиска пбврска вп пднпс на ТИР карнетите кпи ќе 
бидат издадени пп приемпт на известуваоетп ќе биде ништпвна и неважечка. 
 

 Максималната финансиска пбврска на псигурувачпт према пваа гаранција е   
пграничена на изнпс пд 5.000 УСД (пет илјади американски дплари). 

 Оваа гаранција е вп сила непрекинатп( ппстпјанп ) се дпдека не се дпстави  известуваое 
пд наша страна за престануваое на важнпста на истптп. 

 Финансиските пбврски на ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје – Друштво за осигурување  вп 
пднпс на ТИР карнетите кпи ќе бидат издадени пп приемпт на известуваоетп ќе биде 
ништпвна и неважечка, без пглед дали гаранцијата е вратена или не. 

 Оваа гаранција е издадена вп 2 (два) еднакви примерпци пд кпи пп 1 (еден) примерпк 
за секпја страна  

        
 
                                                                                                                                                        

             Дауум ______________                                 Гарану                                                                                                                                            
 

 

  

 

ГАРАНТНП ПИСМП 
 

ЗА ВЛЕЗНА ГАРАНЦИЈА ЗА ТИР РЕЖИМ  бр. 
 

бр.     
 

 

Овие Tарифи и Услпви се дпнесени врз пснпва на  Одлука Бр.0201-02/12 пд 19.06.2019 гпдина 
дпнесени пд страна на Одбпр на Директпри на Друштвптп. 


