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Член 1

Општи одредби
(1)0 Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен
случај (незгода) и овие дополнителни услови за осигурување на возачи,
патници и работници од последици на несреќен случај (незгода) за време
на управување и возење моторни и други возила (во понатамошен текст:
дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на
возачи, патници и работници од последици на несреќен случај за време
на управување и возење моторни и други возила, кој договорувачот на
осигурувањето го склучува со УНИКА друштво за осигурување а.д. Скопје
(во понатамошен текст: осигурувач).
(2)0 Договор за осигурување од автомобилска одговорност со вклучен
ризик
- осигурување на возачи, патници и работници од последици на несреќен
случај (незгода) за време на управување и возење моторни и други
возила,може да склучи лице кое поседува или користи моторно возило
или приклучно возило и кое има интерес да не настане осигурен случај
затоа што би претрпел некоја материјална загуба по пат на класична
продажба или по пат на интернет продажба.
1. Интернет продажба,-продажба на осигурување преку услуги на
информатичко општество што се обезбедуваат за надомест-премија
на далечина без истовремено присуство на договорните страни,со
користење на електронски средства и на лично барање на договарачот на
осигурување или осигуреникот.
2. Договорот за осигурување во случај на класична продажба на полиси
е склучен кога осигурувачот и договарачот ке ја потпишат своерачно
полисата за осигурување.
3. Постапката за склучување на полиса за осигурување од автомобиска
одговорност со вклучен ризици од став 2 од член 1 ,по пат на интернет
продажба,се остварува под услов истото да претставува обнова на
полисата за осигурување ( АО Полисата) во законските рокови ( да нема
прекин) без дополнителни измени или дополнувања ( под истите услови)
односно истиот ризик веке предходно да е вклучен во полисата која се
обновува.
4. Во случај на интернет продажба на осигурување, договарачот на
осигурување односно осигуреникот со користење на електронски
средства обезбедни од страна на осигурувачот сам ги внесува сите
потребни податоци за изработка на полисата за осигурување,врз
основа на што добива информативна понуда од осигурувачот.Доколку
осигуреникот односно договарачот ја прифака понудата ,истото преку
електронските средства го потврдува и ги прифака понудените премии и
услови за осигурување.
5. Со користење на електронските средства обезбедени од страна на
осигурувачот, договарачот на осигурувањето односно осигуреникот
врши плаќање на премијата за осигурување со платежна картичка.
6. Откако ке се изврши плаќањето на премијата, договарачот на
осигурувањето односно осигуреникот на валидна и точна е-маил адреса
која сам ја евидентира во процесот на пополнување на електронските
податоци ,добива полиса за осигурување,заедно со полисата за
осигурување на наведената е-маил адреса се доставуваат и важечките
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7. Во случај на интернет продажба на осигурување полисата за
осигурување содржи електронски потпис од овластено лице на УНИКА АД
како осигурувач.
8. Согласно член 959 од Законот за облигациони односи договорниот
однос од осигурувањето настапува со самото плаќање на премијата за
осигурување.
(3) Лицата што се осигуруваат во смисла на овие дополнителни услови,
осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна
способност, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член9,
став (3), точка 5 на општите услови, освен лицата потполно лишени од
работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.
Член 2

Обврски на осигурувачот
(1) Осигурувачот е во обврска кога несреќниот случај ќе настане при
возење или управување со моторни возила, и тоа:
1. Ако осигурувањето е договорено за возачот:
• При управување и возење моторно возило, при товарење и
растоварување на стока од моторното возило или приколката, при
манипулациите со моторното возило кои се во непосредна врска со
сообаќајот,
2. Ако осигурувањето е договорено за патници:
• За време на лицата кои заради патување се наоѓаат во некое од
превозните средства за вршење на превоз или во непосредна близина на
превозното средство пред качувањето, односно по симнувањето, кои
имале намера да патуваат со определено превозно средство или со него
патувале.
• При возење, натоварување и растоварување на стока на товарно
возило или приколка, и при манипулација со моторното возило која е во
непосредна врска со моторното возило во сообраќајот,
3. Ако осигурувањето е договорено за работници само за време на
возење и при работа на приклучните машини, поврзани со моторното
возило кое им дава погонска сила.
4. Ако осигурувањето е договорено за работници само за време на
возење и при работа на приклучните машини, поврзани со моторното
возило кое им дава погонска сила.
(2) Осигурувачот не е во обврска, ако несреќниот случај настане:
• При автомобилски и мотоциклистички трки, мото крос, рели и картинг,
како и при тренинг за нив,
• При управување и возење без знаење, односно одобрение на
сопственикот на возилото (недозволена услуга, кражба на возило),
• Поради причините наведени во член 9 од општите услови за
осигурување на лица од несреќен случај.
Член 3

Осигурување со назначување имиња на осигурениците
(1) Ако е договорено осигурување со назначување на имиња на
осигурениците, тоа се однесува само на оние лица кои се во полисата,
односно во списокот приложен кон полисата во кој се поименично
наведени.
(2) Во случај на било каква поименична промена во списокот, обврската
на осигурувачот за новопримените лица започнува во 24:00 часот оној
ден што е означен во писмената пријава поднесена до осигурувачот како
денна почеток на осигурувањето, но најрано во 24:00 часот оној ден на кој

осигурувачот ќе ја прими пријавата. За одјавените лица осигурувањето
престанува во 24:00 часот оној ден што е означен во одјавата како ден на
престанок на осигурувањето.
(3) Осигурувањето во смисла на овој член е врзано за употреба на
означениот вид возило во полисата.
Член 4

Осигурување без назначување имиња на осигурениците
(1) Ако договореното осигурување е без назначување на имињата на
осигурениците, осигурувачот е во обврска само за несреќните случаи кои
ќе настанат со моторното возило назначено во полисата.
(2) Ако при настанување на несреќниот случај, не земајќи го при тоа
предвид возачот на моторното возило, бројот на лицата опфатени со ова
осигурување биде поголем од бројот на лицата означени во полисата,
осигурените суми во моментот на настанувањето на несреќниот случај
според бројот на лицата означени во полисата.
(3) Како возач на моторно возило во смисла на овие дополнителни услови
се смета лицето што управувало со возилото во моментот на настанување
на несреќниот случај.
(4) При купопродажба на возилото, осигурувањето важи до истекот на
тековната година на траење на осигурувањето.
Член 5

Плаќање на премија
(1) Договорувачот на осигурувањето е должен договорените премии
да му ги плаќа на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок и за
цело времетраење на осигурувањето во рокор назначен во полисата. Ако
премијата се испраќа по пошта се смета дека е платена во 24:00 часот оној
ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е
платена во 24:00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на
банката.
(2) Ако стасаната премија, односно премискиот износ не е платен во
договорениот рок, договорот за осигурување престанува по истекот на 30
дена од денот кога на договорувачот му е врачено препорачано писмо од
осигурувачот со известување за стасаноста на премијата, таа во тој рок не
е платена.
Во секој случај договорот за осигурување престанува ако стасаната
премија не е платена во рок од една година од нејзината стасаност.
(3) Во случај на интернет продажба плаќањето на премијата се врши пред
да биде издадена полисата за осигурување
Член 6

Обврска на осигурувачот кога осигурените лица се помлади од
14 години
Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14
години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб,
договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој
максимално е утврден со одлука на управниот одбор на УНИКА друштво
за осигурување а.д. Скопје.
Член 7

Завршни одредби
Овие дополнителни услови важат со општите услови за осигурување
на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната
содржина е во спротивност на содржината на општите услови, важат
овие дополнителни услови

