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Триглав Осигурување АД
бул. 8-ми Септември бр. 16
1000 Скопје

ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ
член 1: oсигурување од одговорност при вршење на 
фармацевтска дејност
[1]	 Предмет	 на	 осигурување,	 во	 смисла	 на	 овие	 Посебни	 услови,	

е	 одговорноста	 на	 осигуреникот	 при	 извршување	 приватна	
фармацевтска	 дејност	 (основна	 	 и	 споредна),	 па	 и	 тогаш	 кога	
фармацевтот	 извршува	 дејност	 во	 здравствена	 установа	 во	
својство	на	работник	во	редовен	работен	однос.

[2]	 Фармацевтската	дејност	опфаќа:
1)	 снабдување	 на	 населението	 со	 лекови,	 на	 здравствените	 и	

другите	установи	и	организации	и	работници	што	работат	во	
приватниот	сектор	-	аранжман.

[3]	 Под	 снабдување	 со	 лекови	 се	 подразбира	 издавање	 на	 лекови	
со	 рецепт	 и	 без	 рецепт,	 како	 и	 изработка	 на	 лабораториски	 и	
галенски	производи.

[4]	 Споредни	фармацевтски	дејности	се:
1)	 снабдување	со	детска	храна,	помошни	лековити	производи,	

детски	производи,	козметика,	ветеринарни	лекови	и	средства	
за	заштита	на	животните.

СОДРЖИНА И ОПСЕГ НА ОСИГУРУВАЊЕТО
член 2: опсег на осигурување
[1]	 Со	осигурувањето	се	опфатени	штетите	што	се	како	последица:

1)	 од	погрешно	дадениот	фармацевтски	совет	за	примената	и	
употребата	на	лековите;

2)	 од	 замена	 при	 издавање	 на	 лекови	 и	 други	 фармацевтски	
производи	(лабораториски	и	галенски);

3)	 погрешна	 испорака	 на	 лековите	 на	 болници	 и	 други	
здравствени	установи	врз	основа	на	договорот	за	испорака;

4)	 погрешна	употреба	и	процена	на	квалитетот	на	лековите.

член 3: ограничување на обврските на осигурувачот
[1]	 Со	осигурување	по	овие	Посебни	услови	не	се	покриени	штетите	

од	 грешките	 при	 извршување	 на	 осигурената	 дејност	 што	 биле	
познати	во	време		на	склучување	на	договорот	за	осигурување.

[2]	 За	позната	грешка	се	смета	и	тогаш	кога	осигуреникот	неа	сам	ја	
воочил	или	за	неа	дознал,	дури	и	тогаш	кога	случајот	не	е	пријавен	
ниту	е	најавено	оштетно	побарување.

[3]	 Во	случај	на	сомневање	се	смета	дека	 грешката	 (пропустот)	при	
извршување	на	фармацевтската	дејност	е	настаната	во	моментот	
кога	лекот	е	издаден,	испорачан,	односно	погрешно	заменет	или	е	
даден	погрешен	совет	за	примена	и	употреба	на	лекот.

член 4: сума на осигурување
[1]	 Сумата	 на	 осигурување	 намалена	 за	 износот	 на	 франшизата	 е	

горна	граница	и	обврска	на	осигурувачот	по	поединечен	штетен	
настан	(осигурен	случај).

член 5: франшиза
[1]	 Во	 секој	 штетен	 настан	 осигуреникот	 учествува	 со	 износот	 на	

договорената	франшиза.
[2]	 Франшизата	мора	да	биде	напишана	во	полисата	за	осигурување.

член 6: содржина на осигурувањето
[1]	 За	 штетен	 настан	 (осигурен	 случај),	 во	 смисла	 на	 овие	 Посебни	

услови,	се	подразбира:
1)	 една	 или	 повеќе	 професионални	 работи	 или	 пропусти	 при	

извршување		фармацевтската	дејност	што	се	производ	на	ист	
извор	и	предизвикале	повреда	на	едно	или	повеќе	лица;

2)	 една	 или	 повеќе	 професионални	 работи	 или	 пропусти	 што	
предизвикале	една	единствена	штета.

ОГРАНИЧУВАЊА И ИСКЛУЧОЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕТО
член 7: исклучување на обврските на осигурувачот
[1]	 Со	 ова	 осигурување	 не	 се	 покриени	 оштетни	 побарувања	 на	

осигуреникот	за:
1)	 штета	направена	во	странство,	ако	поинаку	не	е	договорено;
2)	 штета	на	предмети	на	трети	лица	поради	кражба	или	кусок,	

вклучувајќи	 и	 пари,	 драгоцености,	 хартии	 од	 вредност,	
часовници,	накит	и	кожни	производи;

3)	 трошоците	што	се	направени	во	фармацевтските	простории	
на	осигуреникот;

4)	 штети	од	загадување	на	почвата	и	водата	при	извршување	
на	фармацевтската	дејност;

5)	 намерно	предизвикани	штети;
6)	 штети	што	осигуреникот	или	друго	лице	по	негова	наредба	ги	

направил	отстапувајќи	од	законските	и	други	прописи;
7)	 кусок	 во	 благајна,	 проневера	 и	 измама	 од	 страна	 на	

вработените	на	осигуреникот;
8)	 штети	на	инсталациите	на	градежниот	објект;
9)	 штети	на	предмети	што	во	заедничкиот	фармацевтски	објект	

се	внесени	од	поедини	учесници;
10)		штети	предизвикани	од	меѓусебната	одговорност	на	повеќе	

учесници	во	заедничкиот	фармацевтски	објект;
11)		штети	при	извршување	на	дејноста	на	пултовите,	што	се	во	

спротивност	 со	 условите	 и	 принципите	 што	 ги	 пропишува	
министерот	за	здравство.

член 8: почеток на осигурувањето
[1]	 Обврската	на	осигурувачот	започнува	на	денот	кога	договорните	

страни	ќе	 ја	потпишат	полисата	 за	осигурување	и	 трае	најдолго	
пет	 (5)	 години	 по	истекот	 на	пресметковниот	 период	во	чиишто	
рамки	е	настаната	повредата	на	телото	и	здравјето,	без	разлика	
на	траењето	на	договорот	за	осигурување.

член 9: завршни одредби
[1]	 На	 осигурувањата	 склучени	 по	 овие	 Посебни	 услови	 се	

применуваат	 одредбите	 од	 Општите	 услови	 за	 осигурување	 на	
имоти	 и	 Општите	 услови	 за	 осигурување	 од	 одговорност	 при	
вршење	 на	 дејноста	 со	 исклучок	 на	 оние	 одредби,	 што	 со	 овие	
Посебни	услови	се	поинаку	регулирани.

[2]	 Осигурување	 по	 овие	 Посебни	 услови	 може	 да	 се	 склучи	 под	
услов,	осигуреникот	да	склучил	осигурување	по	Општите	услови	
за	осигурување	од	одговорност	при	вршење	на	дејноста.

Посебни услови за осигурување од 
одговорност при вршење на фармацевтска 
дејност


