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I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
 
 
1. Овие тарифи се применуваат за 

осигурување на пратки во меѓународен 
транспорт. 

2. Премиските стапки од овие тарифи се 
предвидени за осигурување на пратки кои 
претставуваат македонски интерес, а кои се 
пакуваат, товараaт, превозуваат и 
истоваруваат на начин, услови, правила и 
средства вообичаени за соодветниот вид на 
стока. 

3. Во сите случаи кога осигурувањето е 
склучено под услови "останува покритие" 
(Held Covered N/C), премиската стапка 
дополнително ќе се утврди во зависност од 
можните ризици и околностите на превозот. 
Премиската стапка се одредува по Тарифата 
за изменетите околности, штом истите ќе 
бидат пријавени, или штом за истите се 
дознае. Од осигуреникот се наплатува 
разлика на премија, ако подоцна утврдената 
премиска стапка е поголема од наплатената. 

4. Од премиските стапки и одредбите од овие 
тарифи може да се отстапи во следните 
случаи: 

а) кај осигурување на пратки со 
пошироко или потесно покритие од 
условите предвидени во поедини 
тарифи; 

б) кај осигурување на пратки кои се 
пакуваат, товарат, превезуваат и 
истоваруваат на начин, услови, 
правила и со средства кои не се 
вообичаени за соодветниот вид на 
стока; 

в) кај осигурување на пратки кои 
претставуваат странски интерес; 

г) поради услови на пазарот на 
осигурување; 

д) кај стока каде резултатите на 
осигурувањето и околностите се 
многу поволни или неповолни;  

ѓ) кај пратки со голема вредност или 
голем број на пратки од иста стока за 
еден осигуреник, кај кои може 
поблиску да се оцени тежина на 
ризиците на кои стоката е изложена; 

д) при склучување на општите договори 
за осигурување. 

Во горенаведените случаи и кога се бара 
пошироко покритие од Клаузулата А, т.е. „Против 
сите ризици“, премиските стапки и услови се 
одредуваат спрема тежината на ризикот на кој 
пратките се изложени, земајќи ги при тоа предвид 
сите околности во врска со транспортот, 
остварените резултати, сопствено и туѓо 
искуство. 
5. Премиските стапки и услови за воени, 

политички ризици, штрајк и доплаток за 
старост на бродот се одредуваат спрема 

тарифите и промената на тарифите добиени 
од реосигурувачот, во моментот на 
започнување на превозот. 

6. Генералниот директор и од него овластени 
лица во Секторот за осигурување ги 
одредуваат премиските стапки и услови по 
точките 4 и 5 

7. За формирање на покритие „Против сите 
ризици“, односно Клаузулата А се врши 
согласно одредбите на Тарифата 2 за 
соодветното покритие. 

8. Осигуреникот има можност, ако со договорот 
и конкретната пoлиca e пријавено покрај 
фактурната вредност да ја зголеми сумата на 
осигурување до 50% на име очекувана 
добивка, трошоци за превоз, курсни разлики, 
царина, трошоци за осигурување и слично. 

9. За вклучување во осигурување на 
специјалните ризици, задолжително е 
претходно осигурување „Против сите 
ризици“, односно Клаузула А. 

10. За ризиците за кои е предвидена франшиза 
(пo пратка или пo пакет), се применува 
франшизата која е поповолна за 
осигуреникот. 
За откуп на франшизата се применуваат 
условите од Тарифата за франшиза и 
Конвенцијата ЦИМ. Во полисата треба да се 
нагласи дали франшизата е откупена, т.е, 
без франшиза или процент на франшизата. 

11. Транзитните пратки преку Македонија и 
пратките кои се превeзуваат на територијата 
на една или повеќе странски држави, се 
сметаат како пратки за и од Македонија. 

12. За пратки кои се превозуваат во контејнери, 
а кои се осигурени со условите за 
ocигуpyвање „Против сите ризици“, 
премиските стапки од овие тарифи може да 
се намалуваат до 25%. 

13. За осигурување со договори за осигурување, 
отворено покритие и флотантен, премиските 
стапки се намалуваат 10-20%, во зависност 
од околностите и каков тип на договор е 
склучен. 

14. За осигурување на додатно попатно 
вскладиштување на пратките ќе се 
применува Специјална тарифа. 

15. Премиските стапки од овие тарифи ја 
покриваат релацијата од складиште до 
складиште, вклучувајќи и превоз во 
внатрешноста, попатен претовар, 
вскладиштување и евентуален превоз на 
палуба без франшиза, со исклучок на пратки, 
со природни својства (крш, калоиспарување, 
растур, pacипување и сл). 
Релацијата внатрешност по оваа Тарифа се 
подразбира продолжување на поморскиот 
пат со копнени и други транспортни средства 
внатре во границите на земјата и/или преку 
трета земја. 

16. Кај комбинираните поморски-копнени 
превози се применуваат премиски стапки 
предвидени за поморски превоз-
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внатрешност. 
17. При осигурување на специјалните ризици во 

полисата задолжително треба да се нагласат 
специјалните услови и клаузули по кои е 
склучено осигурувањето и истите да се 
приложат. 

18. За осигурување на околностите на 
транспортот кои не се предвидени со 
тарифите и условите, ќе се применуваат 
договорените стапки и се впишуваат во 
полисата. 

19. Кај стоки кои поради природните својства 
подлежат под франшизи, ќе се применуваат 
соодветните франшизи од поединечните 
тарифи, законските прописи, конвенциите и 
Тарифата за франшизи. 

20. Осигурениците имаат право на смалување 
на премиските стапки, односно учество во 
позитивниот технички резултат или обврска 
за зголемување спрема табелата за 
корекција на премиските стапки, ако 
осигуреникот има договор за осигурување. 
Табелата е единствена за сите транспортни 
осигурувања. 

21. Со договорот за отворено покритие или 
флотантниот договор, со секој осигуреник 
конкретно се регулира правото на бонус и 
малус. 
При пресметка на учеството во позитивниот 
технички резултат не се зема премијата 
пренесена во реосигурување. 
Во еден пресметковен период осигуреникот 
може да користи само едно право за 
бонификација, учество или смалување на 
премиската стапка. 

22. Ако во тековната година се случи поголема 
штета или се пријави нова непозната штета 
која не е земена предвид при утврдување на 
техничките резултати на осигуреникот, а со 
таа штета техничките резултати ќе станат 
негативни, во таков случај во таа година 
нема да се примени одредбата за 
намалување на премиската стапка или 
учество. 

23. Минималната премија изнесува денарска 
противвредност на 30 ЕУР по продажен курс 
на денот на издавање на полисата. Промена 
на истата врши Генералниот директор на 
предлог на Секторот за осигурување. 

24. Правна поука : Осигуреникот има право до 
Агенцијата за супервизија на осигурување 
како надлежен орган за супервизија на 
друштвото за осигурување, да достави 
претставка во однос на друштвото.  

 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЗЕМЈИТЕ ПО КЛАСИ НА 
ОПАСНОСТ 

 

                         

ЕВРОПА 
1. Македонија и сите останати земји 

во Европа 
 

2. Шпанија, Португалија, Грција, 
Бугарија. Албанија, Европски дел 

на Турција, Европски дел на 
Заедницата на Независни држави
   

 
АФРИКА 

1. Мароко, Тунис, Алжир 
 2. Сите останати земји
   
 
АЗИЈА 

1. Израел, Јапонија, Азиски дел на 
Заедницата на Независни држави 
и Кина, Азиски дел на Турција, 
Либан, Кувајт 

 
2. Сите останати земји 

 
АВСТРАЛИЈА 
 1. Австралија и Нов Зеланд 
 
АМЕРИКА 

1. САД, Канада 
2. Земјите на Средна Америка и 

Атлантскиот брег на Јужна 
Америка 

3. Сите останати земји 
 

 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА СТОКАТА 
 
А. 

— руди и минерали. 
— бетонско железо, 
— цевки, профили, блокови од 

метал. 
— градежен материјал, освен 

цемент и гипс 
— кабли, 
— јаглен и огревно дрво, каучук 

суров, 
— лимови со исклучок на 

поцинкувани, 
— метали и отпадоци исклучиво 

благородни, 
— метални конструкции со исклучок 

на алуминиски конструкции, 
— плута. 

 
Б. Сета стока која не е спомната во 

класата А и В спаѓа во класата Б 
 
В. —  стока пакувана во внатрешна 

стаклена амбалажа, 
— електрични апарати и машини, 
— производи од графит, глина, 

керамика, шамот-азбест, мермер, 
порцелан, стакло, 

— хемиски производи, 
— хартија со сите производи, 
— трансформатори, 
— сијалици и сите осветлувачки 

тела, 
— телевизиски приемници, 

отпремници, електронска опрема, 
— мебел, селидбени работи, 
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— тутун, тутун за лула, 
— кафе, какао, чаеви, зачини, 
— козметички и парфимериски 

производи, 
— крзна, кожна галантерија и чевли, 
— оптички предмети (очила, 

двогледи, фотоапарати, камери), 
— конфекција, 
— медицински инструменти, 

санитетски материјал, лекови, 
— прехранбени производи за 

непосредна употреба, 
— жив добиток, 
— сите видови уметнички предмети, 

скапоцености од благородни 
метали и скапоцени камења, 

— муниција, 
— нафтени деривати, нафта, 
— овошје и зеленчук, 
— прехранбени артикли погодни за 

непосредна употреба (месо, 
cиpeњe, сувомесни производи, 
млеко, млечни производи, 
сладолед, кондиторски 
производи, чоколада, слатка, 
џемови, сокови и сл.). 

— цемент и гипс 
— благородни метали, валори, 

валути, хартии од вредност 
реткости и спично. 

 
Класификацијата на стоките и по земји 

на опасност е единствена за сите тарифи. При 
одредувањето на премиските стапки на пратките 
треба задолжително да се применува на 
дадената номенклатура. Сите неспомнати 
производи треба да се класифицираат во 
зависност од сличноста, својствата и пакувањето 
на сродни спомнати стоки. 
 

ДОПЛАТОЦИ 
 

Поради зголемени транспортни 
ризици (особено ризикот кражба и измама при 
предавање на пратките) во источно европските 
земји или транзит преку нив се применуваат 
доплатоци и тоа: 

1. Стоки од кл. А и Б 
— за соседни и европски земји      нема доплаток 
— за земјите на поранешен СССР 20% 

2. За стоки од Кл. В 
— за соседни земји освен Грциja и транзит за 
европските земји                                 10% 
— за земјите на поранешен СССР 40% 
Доплатоците под 1 и 2 за осигуреници кои имаат 
договори за отворено покритие иако се позитивни 
нема да се применуваат. Доплатокот може да го 
измени или укине Генералниот директор на 
предлог на Секторот за осигурување. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


