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Дополнителни услови за осигурување од опасност од земјотрес во Р.Македонија 01.01.2017 

 

 

 
 
 

ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА 
Член 1 

 
По овие дополнителни услови 

осигурен е имотот од ризикот земјотрес, само 
ако имотот е осигурен и од ризикот пожар. 

Доколку во полисата за осигурување 
посебно се договори и се пресмета 
дополнителна премија, осигурувањето 
склучено според Условите за осигурување од 
опасност од пожар и некои други опасности се 
прошируваат и на опасноста од земјотрес. 
 

 
ОБЕМ НА ОПАСНОСТ ОД ЗЕМЈОТРЕС 

Член 2 
 

Под земјотрес, во смисла на овие 
Услови, се смета поместување на тлото 
предизвикано од природни процеси во 
земјината кора. 

Со осигурување по овие Услови се 
опфатени и штети од уништување и/или 
контруктивно оштетување на осигурените 
предмети. Под конструктивни оштетувања на 
осигурените предмети се сметаат 
деформации, пукнатини, кршење на поедини 
делови, објекти, уреди, инсталации и слично 
без кои објектот, уредите, инсталацијата и 
слично не можат да се стават во предвидената 
функција и/или безбедно да се користат. 

Со осигурување по овие Услови 
опфатени се и посредни штети на осигурените 
предмети, заради излевање на течности и гас 
од инсталацијата оштетена од земјотрес. 

 
 Исклучени од покритие се следните 
штети: 

⎯ од земјотреси кои се предизвикани 
од човечка дејност, како што се 
експлозии со класични или 
нуклеарни направи; 

⎯ испитување и пуштање во работа 
на инсталациите од сите видови; 

⎯ центрирање, испитување и 
пуштање во работа на машините и 
уредите кај кои не е остварено 
оштетување на виталните делови; 

⎯ кршење на стакла од сите видови; 

⎯ на фрески, мозаици и други 
декоративни додатоци на 
градежните објекти; 

⎯ кои се директно или индиректно 
предизвикани од некој од следните 
настани: војна, револуција, 

востание, мини, торпеда, бомби 
или друго воено оружје, саботажа 
или тероризам од политички 
побуди, граѓански немири, 
конфискација, реквизиција или 
слични други мерки кои ги 
воведува одредена власт или 
друга слична организација; 

⎯ кои се предизвикани под дејство на 
нуклеарна енергија и радиоактивна 
контаминација; 

⎯ кои се предизвикани како резултат 
на загадување на стварите со 
некои опасни материи кои се 
испуштени или истечени, како и 
трошоците за чистење на таквите 
загадувања; 

⎯ од земјотреси кои настанале во 
рудници; 

⎯ трошоци направени за спасување 
и расчистување. 

 
Осигурувачот има право да одбие да 

исплати надомест на штета ако се докаже дека 
земјотресот, на просторот каде што се наоѓа 
осигурениот предмет, имал помала јачина од 5 
степени според Меркалиевата скала. Штетата 
треба да се надомести доколку интензитетот 
на земјотресот бил 5 или повеќе степени 
според Меркалиевата скала. 
 

Според овие Услови одредено е 
непрекинато временско траење на земјотресот 
од 72 часа, односно се смета дека сите 
настани кои се случуваат во текот на 72 часа 
претставуваат еден осигурен случај. 
 

 
ВРЕДНОСТ НА ОСИГУРЕНИОТ ИМОТ 

Член 3 
 

Вредноста на осигурените предмети се 
утврдува по Условите по кои е заклучено 
осигурувањето од ризикот пожар. 
 

УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ОД 
ОСИГУРУВАЊЕТО 

Член 4 
 

Утврдувањето на надоместот од 
осигурувањето се врши според Условите за 
осигурување по кое е заклучено 
осигурувањето од ризикот пожар. 
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При исплатата на надомест на штета 
од земјотрес нема да се применуваат 
Посебните услови за осигурување на 
градежните објекти и опремата од опасност од 
пожар и некои други опасности на нова 
вредност, дури и тогаш кога тие Услови се 
договорени за други опасности на истата 
полиса. 

 
ОБВРСКА НА ОСИГУРЕНИКОТ КОГА ЌЕ 

НАСТАНЕ ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ 
Член 5 

 
Осигуреникот е должен, без 

одложување, да ја пријави настанатата штета 
на осигурувачот и по негово барање да 
обезбеди податоци за земјотресот од 
Сеизмолошкиот институт. 

 
ДОГОВОРЕНО УЧЕСТВО ВО ШТЕТА 

(ФРАНШИЗА) 
Член 6 

 
Штетата која е покриена со овие 

Дополнителни услови се исплаќа со 
договорена одбитна франшиза од осигурената 
сума која е наведена на полисата за 
осигурување, така што франшизата не може 
да биде помала односно поголема од износот 
кој е наведен во полисата за осигурување. 

 
 

ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ ИМОТИ 

Член 7 
 

За се што не е во спротивност со овие 
Дополнителни услови и писмените клаузули во 
полисата за осигурување, ќе се применуваат 
Условите за осигурување од опасност од 
пожар и некои други опасности, Условите за 
осигурување на објекти во градба, Условите за 
осигурување на објекти во монтажа, како и 
Општите услови за осигурување на имот. 

 
ПРАВНА ПОУКА 

Член 8 
 

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. 
 

Член 9 
 

Овие Услови се во примена почнувајќи 
од 01.01.2017 година на договори за 
осигурување склучени по наведената дата. 

Со денот на почетокот на примената на 
овие Услови, престануваат да се применуваат 
Дополнителните услови за осигурување од 
опасност од земјотрес во Р.Македонија од 
2014 година и измените и дополнувањата на 
истите. 
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КАРТА НА ОЧЕКУВАН МАКСИМАЛЕН ИНТЕНЗИТЕТ НА 
ЗЕМЈОТРЕС ВО Р.МАКЕДОНИЈА 
(Степени по Меркалиева скала) 

 

 

 
 

Зони на јачина 

 
 
 


