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Посебни услови за индексно осигурување 
на посеви од недостиг на врнежи 
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Одделни изрази во овие Посебни услови го имаат следното значење:

Индексно осигурување е осигурување кај кое надоместот за штета 
според овие Услови зависи од временските параметри;

Метеоролошка суша е недостиг (отстапување) на количина на 
врнежи во одреден временски период во однос на повеќегодишниот 
просек;

SPI (стандардизиран индекс на врнежи) е индекс кој покажува за 
колку врнежите во одреден период отстапуваат од нормалните 
очекувани врнежи (стандардизираната табела на индексите е 
прикажана во Прилог бр. 1  од овие Посебни услови);

SPI 2 е избран период од 2 месеца, односно 60 дена;

SPI 3 е избран период од 3 месеци, односно 90 дена.

член 1:  осигурени опасности
[1] Осигурувањето согласно овие Услови го покрива договорениот 

дел за штета што ќе настане поради метеоролошка суша, односно 
кога SPI е еднаков или понизок од вредноста на индексот утврден 
во Договорот за осигурување.

член 2: предмет на осигурувањето
[1] Предмет на осигурување согласно овие Посебни услови се 

житните култури: пченица, јачмен, овес, ’рж, тритикале, просо, 
пченка и соја. 

[2] Со индексот SPI 2 се осигуруваат житни култури чија жетва е во 
летните месеци, како што се пченица, јачмен, овес, ’рж, тритикале 
и просо.

[3] Со индексот SPI 3 се осигуруваат житни култури чија жетва е во 
есенските месеци, како што се пченка и соја.

член 3: услови за склучување на осигурувањето
[1] Осигуреникот е должен да ги осигури сите посеви од ист вид.
[2] Осигурувањето на посевите согласно индексот SPI 2 за период од 

2 месеца мора да биде склучено најдоцна до 20 април.
[3] Осигурувањето на посевите согласно индексот SPI 3 за период од 

3 месеци мора да биде склучено најдоцна до 15 мај.
[4] Осигурувањето на посевите согласно овие Посебни услови може 

да се склучи само доколку површините не се оштетени од град, 
пожар и гром. 

член 4: сума на осигурувањето  
[1] Сумата на осигурување согласно овие Посебни услови е 

договорената вредност на посевите. 

член 5: почеток и престанок на обврската на 
осигурувачот
[1] Осигурувачот има обврска да плати надомест од осигурување 

согласно одредбите на овие Посебни услови за штетите настанати 
во периодот: 
1) SPI 2 – од 16 април заклучно до 15 јуни во тековната година,
2) SPI 3 – од 16 мај заклучно до 15 август во тековната година.

член 6: осигурен случај
[1] Осигурен случај се смета дека настанал кога вредноста на SPI-

индексот е еднаква или пониска од договорената вредност во 
договорениот период согласно овие Посебни услови и индексот е 
објавен/потврден од страна на Управата за хидрометеоролошки 
работи (УХМР).

член 7: обврски на осигуреникот по настанување на 
осигурен случај
[1] Кога ќе настане осигурен случај, осигуреникот е должен да ја 

пријави штетата во рок од 14 дена по денот на објавата/потврдата 
на SPI-индексот од страна на Управата за хидрометеоролошки 
работи (УХМР).

член 8: процена и пресметка на штетата
[1] Штетата се утврдува врз основа на вредностите на SPI-индексот 

по поединечната катастарска општина (КО) објавени од страна 
на Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

[2] Осигурувачот ја пресметува штетата за осигурената површина по 
поединечната КО на која настанал осигурен случај.

[3] Кога осигурената површина зафаќа повеќе КО, штетата ќе се 
пресметува по вредностите на SPI за таа КО во која се наоѓа 
најголемиот дел од катастарската парцела.

член 9: надомест од осигурувањето
[1] Највисокиот можен надомест од осигурувањето претставува 

договорената сума на осигурување намалена за договорената 
одбитна франшиза.

[2] Висината на надоместот од осигурувањето зависи од сумата на 
осигурување и вредноста на SPI-индексот согласно овие Посебни 
услови.

[3] Надоместот од осигурување по поединечна култура изнесува:
1) При вредност на SPI пониска од -1,5 до 50 % од договорената 

сума на осигурување,
2) При вредност на SPI пониска од -2 до договорената сума на 

осигурување.
[4] При вредност на SPI повисока од -1,5 осигурувачот нема обврска 

за надомест на штета.
[5] Вредностите од став 3, точка 1 и 2 се утврдуваат и во полисата за 

осигурување.

член 10: важење на општите услови за осигурување на 
посеви и плодови
[1] За осигурувањата склучени во согласност со овие Посебни услови 

важат и Општите услови за осигурување на посеви и плодови.  
[2] Доколку некои од одредбите на Општите услови за осигурување 

на посеви и плодови се спротивни на одредбите на овие Услови, 
ќе се применуваат одредбите утврдени во овие Посебни услови. 
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ПРИЛОГ БР. 1 
Општа табела за вредностите на SPI-индексот и веројатноста за 
појава

Целта на табелата е да се запознаат со бројните вредности на 
индексот и со описната вредност на појавата. Вредностите на 
индексите кои го обврзуваат осигурувачот се наведени во полисата 
за осигурување.

Вредност на 
индексот

Опис на вредностите Веројатност на 
појава

+2 и повисок екстремно влажно 2,3 %

+1,5 до +1,99 многу влажно 4,4 %

+1,0 до +1,49 умерено влажно 9,2 %

-0,99 до +0,99 нормално 68,2 %

-1,0 до -1,49 умерено суво 9,2 %

-1,5 до -1,99 многу суво 4,4 %

-2 и понизок екстремно суво 2,3 %


