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член 1: премија за осигурување
[1]	 За	 осигурување	 склучено	 според	 овие	 услови,	 друштвото	

за	 осигурување	 ја	 пресметува	 премијата	 за	 осигурување	 за	
изминатиот	 период	 според	 премискиот	 степен	 одреден	 во	
полисата,	од	основата	за	пресметка	на	премијата.

[2]	 Основа	за	пресметка	на	премијата	е	целата	бруто	возарина	што	
ја	наплатил	осигуреникот	од	корисниците	или	посредниците	на	
превоз	врз	основа	на	преземените	документи	или	договори.	

[3]	 Осигурувачот	 е	 должен	 во	 пријавата	 за	 осигурување	 редовно	
да	 му	 ги	 испраќа	 на	 осигурителното	 друштво	 податоците	 кои	
се	 определени	 во	 претходниот	 став	 од	 овој	 член.	 Податоците	
за	превоз	на	територијата	на	поранешниот	СССР	мора	да	бидат	
издвоени	од	останатите	податоци.

член 2: одредување на премијата за осигурување  
врз основа на штетен резултат
[1]	 Поради	 усогласување	 на	 основните	 премиски	 класи	 во	

текот	 на	 изминатите	 три	 години,	 осигурувачот	 по	 истекот	 на	
секоја	 осигурителна	 година	 го	 утврдува	 односот	 меѓу	 вкупно	
исплатените	 надоместоци	 за	 штети	 и	 вкупно	 пресметаната	
премија	по	поединечна	полиса	во	тој	период.	

[2]	 Основните	 премиски	 степени	 по	 поединечна	 полиса	 се	
усогласуваат	според	следниве	критериуми:	
1)	 кога	 горенаведениот	 однос	 изразен	 во	 проценти	 изнесува	

помалку	 од	 50%,	 основниот	 премиски	 степен	 за	 следната	
година	 на	 осигурување	 се	 намалува	 (бонус)	 во	 висина	 на	
половина	од	разликата	меѓу	50%	и	постигнатиот	однос;	

2)	 кога	 горенаведениот	 однос	 изразен	 во	 проценти	 изнесува	
меѓу	 50%	 и	 80%,	 основните	 премиски	 степени	 за	 следната	
осигурителна	година	не	се	менуваат;

3)	 кога	 горенаведениот	 однос	 изразен	 во	 проценти	 изнесува	
повеќе	 од	 80%,	 основните	 премиски	 степени	 за	 следната	
осигурителна	 година	 се	 зголемуваат	 (малус)	 во	 висина	 на	
половина	 од	 разликата	 меѓу	 постигнатиот	 однос	 и	 80%,	 со	
тоа	 што	 зголемените	 премиски	 степени	 не	 може	 да	 бидат	
поголеми	од	двоен	основен	премиски	степен.

[3]	 При	утврдување	на	односот	врз	чија	основа	се	приспособуваат	
основните	премиски	степени,	потребно	е	да	се	земе	предвид	и	
следново:		
1)	 вкупно	исплатените	надоместоци	на	штети	во	разгледуваниот	

период	 се	 надоместоци	 за	 конечно	 ликвидирани	 штети	 и	
надоместоци	за	делумно	ликвидирани	штети	(аконтации);

2)	 на	почетокот	од	времетраењето	на	договорот	за	осигурување,	
усогласувањето	 на	 основните	 премиски	 степени	 првпат	 се	
врши	по	истекот	на	втората	осигурителна	година.

[4]	 Осигурувачот	 писмено	 го	 известува	 договорувачот	 на	
осигурувањето	за	усогласените	премиски	степени.

член 3: преглед на деловни книги и евиденции
[1]	 Осигурувачот	 има	 право	 да	 ги	 прегледа	 деловните	 книги	 и	

евиденции	кај	договорувачот	на	осигурувањето	со	цел	правилно	
и	 навремено	 пријавување	 на	 податоците	 кои	 се	 потребни	 за	
пресметка	на	премијата.

[2]	 Ако	 при	 прегледот,	 осигурувачот	 утврди	 дека	 договорувачот/
осигуреникот	не	се	придржувал	кон	одредбите	од	договорот	за	

осигурување,	има	право	да	изјави	дека	го	раскинува	договорот	
за	 осигурување	 или	 да	 предложи	 зголемување,	 односно	 да	
изврши	повторно	пресметување	на	премијата.

[3]	 Осигурувачот	е	должен	податоците	од	пријавата	за	осигурување	
и	податоците	до	кои	ќе	наиде	при	увидот	во	деловните	книги	и	
евиденции	кај	договорувачот	да	ги	чува	како	деловна	тајна.

член 4: завршни одредби
За	 осигурувањата	 на	 кои	 се	 применуваат	 овие	 посебни	 услови	
се	 применуваат	 и	 важечките	 Општи	 услови	 за	 осигурување	 од	
одговорност	на	превозникот	за	штети	на	стока	примена		во	превоз	и	
Клаузулите	за	осигурување	од	одговорност	на	превозникот	за	штети	
на	стока	примена	во	превоз,	доколку	не	се	во	спротивност	со	овие	
посебни	услови.		

Посебни услови за осигурување  
од одговорност на превозникот  
за штети на стока примена во  
превоз според бруто возарина   

П
У-

ц
м

р-
бр

т
13

-1
-м

к


