УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРАЊЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
Предмет осигурања
Члан 1.
(1) Предмет осигурања од опасности које су наведене
у члану 2. ових Услова, могу бити све ствари, осим оних које
су овим Условима искључене из осигурања.
(2) Осигуране су само оне ствари које су означене у
полиси, а према следећим одредбама:
1) код осигурања грађевинских објеката и других
непокретних ствари сматрају се осигураним сви делови
грађевинског објекта, темељи и подрумски зидови, све
уграђене инсталације, сва уграђена опрема (лифт, централно
грејање са цистерном за гориво, бојлери, уређји за
климатизацију, хидрофори и друго). Осигурањем зграде у
градњи осигуран је и грађевински материјал на градилишту,
намењен за уградњу у грађевински објекат у изградњи који се
осигурава по овим Условима.
Само кров и изгориви делови грађевинског објекта не
могу се посебно осигурати.
2) Код осигурања покретних ствари сматра се, ако у
полиси ствари нису наведене појединачно већ као скуп, да су
осигуране све ствари које се налазе на месту осигурања а
припадају осигураном скупу, како оне које су постојале у
тренутку закључења уговора, тако и оне које се накнадно
унесу у тај скуп.
Осигуране су само ствари које су својина осигураника
и лица која са њим живе у заједничком домаћинству.
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(3) Само ако је посебно уговорено и означено у
полиси, осигуране су:
1) ствари радника који обављају службу на месту
осигурања, као и ствари трећих лица примљене ради
поправке, прераде, обраде, чувања, продаје, у залог, најам и
на послугу;
2) бране – масивно грађење (од камена, бетона,
метала) и насуте земље са непропусним језгром и обложене
чврстим материјалом (камен, бетон и сл.) са водне стране;
3) железничке пруге;
4) изграђене обале, кејови, лукобрани и пропусти
(камен, бетон, метал и сл.);
5) насипи – обложени или обзидани чврстим
материјалом (бетоном, каменом, асфалтом и сл.);
6) мостови;
7) ограде, потпорни зидови, путеви, авионске писте,
тротоари, поплочана дворишта;
8) жичане мреже на стубовима – у виноградима,
хмељским насадима, плантажним воћњацима и сл;
9) мелиорације, регулације и обложени или обзидани
насипи водених токова, масивно грађени;
10) подземне, надземне и подводне мреже (водоводна,
канализациона, телефонска, плинска, електрична и слична),
осим мреже која је саставни део зграде, као и мреже на
територији индустријског предузећа;
11) спортски терени, терени дечијих игралишта,
отворена купалишта и клизалишта;
12) новац и хартије од вредности;
13) ствари у рудницима испод земље;
14) залихе стајског ђубрива;
15) ствари на изложбама;
16) приколице, самоходне машине и трактори
пољопривредних газдинстава;
17) уља и остала пуњења као и катализатори, кад
њихова вредност није садржана у вредности осигуране
ствари;
18) антене за пријем телевизијских и радио-програма.
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(4) По овим Условима не могу бити предмет
осигурања;
1) земљишта, непоплочана дворишта, бране и насипи
који нису изграђени у смислу става (3), тачка 2) и 5) овог
члана, морска вода у преради;
2) насуте обале, кејови, лукобрани и пропусти;
3) усеви на струку, плодови на стаблу, родни и
неродни насади (воћњаци, виногради и сл.), осим стабала
воћака у окућници;
4) копнена моторна возила, приколице и самоходне
машине, осим у случају из става (3) тачке 16) и када
сачињавају трговачку залиху у трговинама, царинским
складиштима, радионицама на поправци и слично;
5) пловни објекти на води;
6) летелице;
7) роба у превозу;
8) рибе и друге животиње у текућим и стајаћим
водама;
9) ствари изложене на сајму;
10) непечене цигле на отвореном простору;
11) путеви без горњег строја.
Осигуране опасности (ризици)
Члан 2.
(1) Осигурањем по овим Условима пружа се
осигуравајућа заштита од следећих основних опасности
(ризика);
1) пожара и удара грома;
2) експлозије;
3) олује;
4) града (туче);
5) удара сопственог моторног возила, сопствене
покретне радне машине у осигурани грађевински објекат;
6) пада летелице;
7) манифестација и демонстрација.
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(2) Ако се посебно уговори и плати додатна премија,
осигуравајућа заштита се проширује на један или више
допунских ризика;
1) поплаву, бујицу и високу воду;
2) клизање тла и одроњавање;
3) слегање тла;
4) снежну лавину;
5) исцурење (лекажа);
6) изливање воде из инсталација;
7) самозапаљење залиха;
8) изливање ужарене течне растопљене масе;
9) удар непознатог моторног возила у осигурани
грађевински објекат;
10) земљотрес;
(3) Остварењем осигураног случаја осигурањем су
обухваћене:
1) штете од уништења или оштећења осигураних
ствари проузроковане приликом спасавања (рушења,
изношења, указивања помоћи и слично), услед насталог
осигураног случаја;
2) штете због нестанка осигуране ствари приликом
настанка осигураног случаја;
3) трошкови учињени поводом рашчишћавања и
рушења у вези са насталим осигураним случајем на
осигураној ствари.
(4) Осигуравач је у обавези да исплати накнаду само
за непосредну штету на осигураној ствари а не и посредну,
као што је штета услед: губитка закупнине, губитака
проузрокованих обуставом рада, умањења и могућности
употребе и услед других сличних губитака због насталог
осигураног случаја.
(5) Осигурањем нису покривене штете од нуклеарне
реакције,
нуклеарне
радијације
и
радиоактивне
контаминације.
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Обим опасности пожара и удара грома
Члан 3.
(1) Пожаром се, у смислу ових Услова, сматра ватра
настала изван одређеног огњишта или ватра која је ово место
напустила и способна је да се даље развија својом сопственом
снагом.
(2) Не сматра се да је наступио пожар и осигуравач
није у обавези да плати накнаду ако је осигурана ствар
уништена или оштећена:
1) услед излагања ватри или топлоти ради обраде или
у друге сврхе (на пример, у индустријској преради приликом
пеглања, сушења, пржења, печења и сл.) или услед пада или
бацања у огњиште (пећ, штедњак и сл.);
2) осмуђењем, опрљењем или прегоревањем од
цигарете, цигаре, справе за осветљавање, жеравице и сл.;
3) услед врења или загревања, кувања, димљења и
сл.;
(3) Осигурањем од опасности пожара нису
обухваћене штете на димњацима настале у вези са њиховом
функцијом.
(4) Осигурање од удара грома, у смислу ових Услова,
покрива штете које на осигураним стварима проузрокује гром
дејством снаге или топлоте, као и штете од удара предмета
оборених громом.
(5) Осигурањем нису обухваћене штете:
1) штете на осигураним електричним машинама,
апаратима (укључујући и апарате за кување, пеглање, грејање
кревета, радио-апарате, телевизијеске пријемнике, лампе,
сијалице и сл.); или електричним водовима услед дејства
електричне енергије пренапона или загревања услед
преоптерећења, атмосферских утицаја као статичких
оптерећења индукције због атмосферског пражњења и
сличних појава – јер се такве штете сматрају погонским.
Међутим, надокнађује се штета од пожара који би настао
деловањем електричне енергије и који би се после престанка
тог деловања самостално ширио;
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2) штете проузроковане преношењем електричне
енергије преко водова као последица удара грома, као и штете
на заштитним осигурачима ма које врсте, заштитним
прекидачима, одводницима пренапона, гробранима и сличним
уређајима, настале у вршењу њихове нормалне функције.
Обим опасности експлозије
Члан 4.
(1) Експлозијом, у смислу ових Услова, сматра се
изненадно испољавање силе засновано на тежњи паре или
гасова за проширењем.
Експлозија судова под притиском (котлова, цеви и сл.)
постоји само када су зидови суда у толикој мери поцепани да
настаје тренутно изједначење унутрашњег и спољашњег
притиска.
1) Ако је у унутрашњости посуде настала експлозија
услед хемијског претварања, штета која од тог настане на
посуди покривена је осигурањем и кад зидови нису поцепани.
Осигурањем нису покривене штете које су последица
смањења притиска у посуди.
(2) Осигурањем нису обухваћене:
1) штете на осигураниковим стварима проузроковане
од минирања која се врше у оквиру његове делатности или у
оквиру дозвољене делатности трећих лица;
2) штете на машинама проузроковане од експлозије у
простору за унутрашње сагоревање (цилиндар мотора);
3) штете од експлозија које су нормална појава у
процесу производње;
4) штете од експлозивног издувавања из пећи и
сличних направа;
5) штете од експлозије биолошког карактера;
6) штете услед пробијања звучног зида;
7) штете од воденог удара који се у тунелима и
цевоводима под притиском манифестује као експлозија;
8) штете од експлозије на судовима под притиском из
става (1) алинеја 2. овог члана услед дотрајалости, појаве
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истрошености или прекомерне наслаге рђе, каменца, талога,
муља на осигураној ствари, али се надокнађује штета на
другим стварима у вези са насталом експлозијом.
Обим опасности олује
Члан 5.
(1) Олујом, у смислу ових Услова, сматра се ветар
брзине 17,2 метра у секунди, односно 62 километра на час
(јачине 8 степени по Бофоровој скали) или више.
Сматраће се да је дувао ветар ове брзине у крају где се
налази осигурана ствар, ако је ветар ломио гране и стабла или
оштетио редовно одржаване грађевинске објекте. У случају
сумње, осигураник мора доказати брзину ветра извештајем
хидро-метеоролошке службе.
(2) Штете од олује обухваћене су осигурањем ако су
проузрокована механичка оштећења осигуране ствари:
1) непосредним дејством олује;
2) директним ударом оборених или ношених предмета
олујом;
3) уколико се посебно уговори, обухваћене су и штете
од наношења снега ветром.
(3) Осигурањем од олује нису обухваћене штете;
1) од продирања кише, града, снега, или других наноса
кроз отворен прозор или друге отворе који постоје на згради,
осим ако су отвори настали од олује;
2) штете од кише и других падавина на стварима смештеним на слободном простору (пластовима, камарама и сл.),
у гричевима, под настрешницама и осталим отвореним
зградама;
3) од прописима предвиђене тежине снега;
4) на грађевинском објекту који није био изграђен
према уобичајеном начину градње у том месту, или који је
недовољно одржаван или је дотрајао;
5) на фолијама од вештачког материјала на топлим
лејама, које служе за покривање биља непосредно, или у
облику тунела, уколико се другачије не уговори, осим фолија
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чији је век трајања по гаранцији произвођача краћи од годину
дана.
Обим опасности града
Члан 6.
(1) Осигурањем су обухваћене штете од уништења,
односно оштећења осигураних ствари које град проузрокује
својим ударом. Обухваћене су и штете од продирања града и
кише кроз отворе настале од падања града.
(2) Осигурањем нису обухваћене штете на стаклима и
фолијама топлих леја и стакленика, као ни штете на малтеру
недовољно одржаване или дотрајале фасаде.
Уколико се посебно уговори, обухваћене су штете на
стаклима и фолијама топлих леја и стакленика, осим на
фолијама чији је век трајања по гаранцији произвођача краћи
од годину дана.
Обим опасности удара сопственог моторног возила
и сопствене покретне радне машине у осигурани
грађевински објекат
Члан 7.
(1) Осигурањем су обухваћене штете на осигураном
грађевинском објекту које настану ударом сопственог
моторног возила и сопствене радне машине.
(2) Осигурањем су обухваћене и штете на другим
осигураним стварима које настану као последица рушења
грађевинског објекта или дела објекта, проузроковане ударом
моторног возила у смислу става 1. овог члана.
Обим опасности земљотреса
Члан 8.
(1) Обим штете од земљотреса утврђује се по
Посебним условима у вези са осигурањем земљотреса.
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(2) Земљотрес мора бити сеизмографски регистрован.
Обим опасности пада летелице
Члан 9.
(1) Падом летелице, у смислу ових Услова, сматра се
пад летелице било које врсте на осигурани објекат.
(2) Сматра се да је настао осигурани случај пада
летелице ако се од непосредног удара летелице или њених
делова као и предмета из летелице, осигурана ствар уништи
или оштети.
Обим опасности манифестације и демонстрације
Члан 10.
(1) Манифестацијом и демонстрацијом, у смислу ових
Услова, сматра се организовано или спонтано јавно
испољавање расположења групе грађана.
(2) Сматра се да је настао осигурани случај
манифестације или демонстрације ако је осигурана ствар
уништена или оштећена на било који начин деловањем
манифестаната,
односно
демонстраната
(рушење,
демолирање, разбијање, паљење и др.).
Обим опасности поплаве, бујице и високе воде
Члан 11.
(1) Поплавом се, у смислу ових Услова, сматра
стихијско неочекивано плављење терена од сталних вода
(река, језера, мора и др.) услед тога што се вода излила из
корита или провалила одбрамбени насип или брану, изливање
воде услед изванредно високе плиме и таласа на мору и
језерима необичне јачине, као и од надолажења воде из
вештачких језера.
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Поплавом се сматра и неочекивано плављење терена
услед наглог образовања велике количине водене масе која
настаје као последица провале облака.
Бујицом се сматра стихијско неочекивано плављење
терена воденом масом која се образује на низбрдним
теренима услед јаких атмосферских падавина и слива
улицама и путевима.
Осигурањем од поплаве обухваћене су само штете
проузроковане на осигураном објекту за време трајања
поплаве и непосредно после повлачења воде.
(2)
Осигурањем
су
обухваћене
штете
на
хидрограђевинским објектима од високих вода.
Високим водама се у смислу ових Услова, сматра:
1) изузетна појава неуобичајеног пораста водостаја;
2) подземна вода као последица високе воде.
Обавеза осигурача за штете од високе воде и подземне
воде као њене последице почиње са порастом високе воде
изнад унапред утврђених месечних кота водостаја или потока
измерених према најближе постављеном показивачу
водостаја.
За сваки поједини месец нормалан је највиши месечни
водостај за посљедњих 20 година који означава показивач
водостаја најближи осигураној ствари, уз искључење изузетно
високих водостаја.
(3) Осигурањем нису обухваћене:
1) штете са унутрашње стране на цевоводима,
каналима и тунелима и проузроковане механичким
деловањем воде;
2) штете од гљивица услед влаге;
3) штете од слегања тла као последица поплаве и
бујице;
4) штете од подземних вода у ускопима, нископима,
подземним ходницима и јамама рудника;
5) штете од плављења воде изливене из канализационе
мреже, осим ако је до изливања дошло услед поплаве и
бујице;
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6) штете на стварима смештеним у живим и сувим
коритима потока и река, као и на простору између потока,
односно река и насипа (инундационо подручје);
7) штете на залихама које нису ускладиштене на
палетама, висине најмање 10 цм, или на прописима утврђен
начин;
8) штете на хидрограђевинским објектима услед
подлокавања са спољне стране, ана каналима, тунелима и
цевоводима и штете услед притиска проузрокованог
поплавом у смислу претходног става, уколико се другачије не
уговори.
Обим опасности изливања воде из инсталације
Члан 12.
(1) Изливањем воде, у смислу ових Услова, сматра се:
1) неочекивано изливање воде из водоводних,
одводних (канализационих) и топловодних инсталација
припадајућих објеката, као и из уређаја за грејање топлом
водом, парно грејање топлом водом, парно грејање и из
других уређаја и апарата који су прикључени на водоводне и
одводне инсталације у објекту који због оштећења или
загушења (лома, оштећења или отказивања) тих инсталација,
уређаја и апарата.
Припадајуће инсталације у осигураном објекту су до
њиховог прикључивања на спољну мрежу (нпр. шахт,
хидрофор, подстаница за топлу воду и сл.).
2) Неочекивано избијање паре из инсталације и
уређаја за топлу воду и грејање.
(2) Осигурањем су обухваћене штете на осигураним
стварима које настану у смислу става (1) овог члана и ако је
до осигуране опасности дошло из осталих просторија зграде у
којој се налазе осигуране ствари.
(3) Осигурањем нису обухваћене штете;
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1) од изливања воде из отворених славина, као и из
одводних (канализационих) инсталација ако је штета настала
услед загушења инсталација, у просторијама осигураника;
2) настале на самим водоводним и одводним
инсталацијама, уређајима, апаратима, и котловима у
просторијама осигурања;
3) услед дотрајалости, истрошености и корозије, у
просторијама осигураника, које су доступне контроли
осигураника;
4) гљивице услед влаге;
5) губитка воде и изгубљене добити;
6) на хидроскопним залихама које нису ускладиштене
на палетама, висине најмање 10 цм, или на прописима
утврђен начин;
7) од изливања воде из олука и олучних цеви, у
просторијама осигураника;
8) од изливања воде из спољних инсталација (уличне и
сл.);
9) услед слегања тла као последице изливања воде из
водовоних и канализационих инсталација;
10) услед смрзавања у инсталацијмам и уређајима који
су под контролом осигураника.
Обим опасности клизања тла и одроњавања
Члан 13.
(1) Клизањем тла, у смислу ових Услова, сматрају се
изненадни покрети земљине површине на косим теренима са
јасним манифестацијама ломова на површини тла и срозавања
који се појавом јаких деформација и пукотинама на
грађевинским објектима настају у кратком периоду.
(2) Одроњавањем, у смислу ових Услова, сматра се
откидање и пад материјала као геолошке појаве или у вези са
клизањем терена.
(3) Сматра се да је наступио осигурани случај уколико
су деформације, оштећења или уништења осигуране ствари
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настале због кретања тла, притиска или удара земљиног
материјала.
(4) Осигурањем нису обухваћене штете на осигураној
ствари:
1) настале пре или у моменту закључења осигурања;
2) уколико је клизање тла или одроњавање
проузроковано делатношћу осигураника;
3) осигурањем нису обухваћени трошкови санирања
тла.
Обим опасности слегања тла
Члан 14.
(1) Слегањем тла се, у смислу ових Услова, сматра
изненадно вертикално померање тла – улегање као геолошка
и хидролошка појава.
(2) Осигурањем су обухваћене штете од уништења
и/или конструктивног оштећења осигураних ствари. Под
конструктивним оштећењем осигураних ствари сматрају се
деформације, пукотине, лом појединих виталних делова,
објеката, уређаја, инсталација и сл., без којих се објекат,
уређај, инсталације и сл. не могу ставити у предвиђену
функцију и безбедно користити.
(3) Осигурањем нису обухваћене штете на осигураним
стварима код којих није настало оштећење у смислу става (1)
и (2) овог члана:
1) слегање због грешке у статичком прорачуну;
2) промена естетског изгледа осигуране ствари;
3) центрирање, испитивање и пуштање у рад машина
и уређаја код којих није настало оштећење виталних делова;
4) испитивање и пуштање у рад инсталација свих
врста;
5) лом стакла свих врста;
6) пукотине на земљаним објектима које не
угрожавају стабилност или функционалност објекта;
7) пукотине на свим деловима грађевинских објеката
које не утичу на стабилност тог дела или целог објекта;
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8) малтерске пукотине свих врста;
9) пукотине на керамичким и другим обложним
плочама;
10) молерско-фарбарски и собосликарски радови на
грађевинским објектима.
(4) Осигурањем нису обухваћене индиректне штете,
као последица слегања тла:
1) губитак производње;
2) губитак због престанка рада;
3) уговорени губитак или одговорност;
4) трошкови учињени на спасавању и рашчишћавању;
5) трошкови за санацију тла.
Обим опасности снежне лавине
Члан 15.
(1) Снежном лавином, у смислу ових Услова, сматра
се снежна маса у покрету која се откида са планинских
падина.
(2) Осигурањем су обухваћене и штете проузроковане
деловањем ваздушног притиска од снежне лавине.
Обим опасности исцурења (лекаже)
Члан 16.
(1) Исцурењем (лекажом), у смислу ових Услова,
сматра се исцурење течности, односно гасова из непокретних
судова – цистерни, цевовода и сл., ако течност исцури због
изненадног прскања суда или неочекиваног квара на
уграђеним уређајима за испуштање и утакање течности.
(2) Ако осигурана течност исцури због прскања
судова или квара на уређајима, насталих услед дотрајалости,
лошег одржавања посуда, односно уређаја, лошег заптивања
или лоше заптивке, штета се не надокнађује.
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Осигурањем су покривене штете само на осигураној
течности, односно плиновима, уколико другачије није
уговорено.
Ако се посебно уговори, обухваћене су штете од
исцурења течности на осигураној ствари. Осигурање се може
уговорити само на ''први ризик''.
Обим опасности изливања ужарене течне растопљене масе
Члан 17.
(1) Од опасности изливања ужарене течне растопљене
масе покривена је штета која би била проузрокована на
осигураним стварима услед неочекиваног изливања ужарене
течно растопљене масе изван места одређеног за испуштање и
одвођење и ако није настао пожар. Штета која при томе
настане на уређају за топљење и одвођење надокнадиће се
само ако је проузрокована дејством растопљене масе споља.
(2) Осигурањем је покривена и штета на растопљеној
маси.
Обим опасности самозапаљења залиха
Члан 18.
(1) Самозапаљење је физичко-хемијски и биолошки
процес преласка материјала из чврстог стања у стање пепела
или праха, без утицаја спољних извора пламена или високе
температуре.
(2) Материје склоне самозапаљењу су: материјали
биљног порекла (сено, житарице и сл.), тресет и фосилни
угаљ, масти и уља биљног порекла, хемијски материјали и
смесе (фосфор, цинков и алуминијски прах, једињења
сумпора са металима, гар, метално-органска једињења,
хидросулфиди натријума, карбид калцијума и друго).
Влакнасти
материјали
поседују
способност
самозапаљења само кад су натопљени биљним и
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животињским мастима: ланено, конопљино и памучно уље,
фирнајс, рибља уља и друго.
(3) Опасност самозапаљивих залиха обухваћена је
осигурањем ако су залихе ускладиштене и извршене остале
радње по законским односно техничким прописима.
Удар непознатог моторног возила у осигурани
грађевински објекат
Члан 19.
(1) Осигурањем су обухваћене штете на осигураном
грађевинском објекту које настану ударом непознатог
моторног возила.
(2) Осигурањем су обухваћене штете и на другим
осигураним стварима, као последица рушења грађевинског
објекта или дела објекта проузроковано ударом моторног
возила у смислу претходног става овог члана.
Вредност осигуране ствари
Члан 20.
Вредност осигуране ствари, уколико се другачије не
уговори, чини:
1) за грађевинске објекте - грађевинска цена новог
објекта према ценама у месту где се објекти налазе, умањена
за износ процењеног рабаћења (економског и/или техничког);
2) за залихе робе, материјала и сировина - набавна
цена, ако је тржишна цена нижа од набавне, тада тржишна
цена увећана за зависне трошкове;
3) за залихе готових производа и недовшене
производе код произвођача – производна цена, а ако је
тржишна цена нижа од производне – тржишна цена;
4) за машине, уређаје и инсталације, транспортна
средства и средства везе, инвентар и предмете домаћинстава –
набавна цена нових ствари умањена за износ процењеног
рабаћења (техничког и/или економског);
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5) за шуме – трошкови подизања, односно вредности
дрвне масе, што је потребно у сваком поједином случају
одредити;
6) за ствари од племенитих метала, непрерађене
племените метале, драго камење и бисерне огрлице, ретке и
скупоцене ствари, уметничке предмете, планове, датотеке,
цртеже, моделе, калупе, макете, документа, рукописе,
предмете збирки и пословне књиге – износ споразумно
одређен између осигуравача и уговорача осигурања;
7) за новац, хартије од вредности, архивску грађу, за
музеје и изложене предмете – износ споразумно одређен
између осигуравача и уговорача осигурања.
Место осигурања
Члан 21.
(1) Осигурање важи за време док се осигуране ствари
налазе на месту означеном у полиси.
(2) Осигурање важи кад се све осигуране ствари
пренесу са места означеног у полиси на неко место у оквиру
седишта осигураника, односно места становања у истој
држави.
(3) Ствари пољопривредних газдинстава, збирно
осигуране једном полисом (паушално осигурање), осигуране
су и док се налазе на земљишном поседу, пијацама, на месту
прераде, обраде, оправке и послуге. Ове ствари се сматрају
осигураним и при превозу у ова места и повратку, осим кад су
у превозу јавним саобраћајним средствима.
(4) Средства предузећа осигурана су и на месту
обраде, прераде, оправке, као и код лица којима су дата на
послугу или закуп.
(5) Ако се осигурана ствар, према природи употребе,
премешта са једног места на друго, то треба навести у полиси.
У том случају, уколико се не могу тачно означити поједина
места осигурања, место осигурања се односи на матичну
државу.
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(6) Осигурање не важи за време док се осигурана
ствар налази на изложби, вашару или сајму уколико се
посебно не уговори.
(7) Код уговореног осигурања на ''први ризик'', у
полиси осигурања се наводи прецизно место осигурања за
сваку осигурану ствар.
Утврђивање накнаде из осигурања
Члан 22.
(1) Висина накнаде из осигурања утврђује се:
1) у случају уништења или нестанка ствари – према
вредности осигуране ствари (члан 20.) у време настанка
осигураног случаја, умањеној за вредност остатка;
2) у случају оштећења – у висини трошкова оправке
по ценама материјала и рада у време настанка осигураног
случаја, умањених за износ процењеног рабаћења и вредности
остатка, уколико није другачије уговорено.
Већи трошкови оправке наста се ли због тога што су
приликом оправке на оштећеној ствари учињене измене,
побољшања или усавршавања, падају на терет осигураника.
(2) За макадамске и шумске путеве признаје се
накнада за штету на горњем строју само када је истовремено
на истом месту оштећен и доњи строј. За штете на доњем
строју надокнађује се највише износ трошкова за извођење
изграђеног дела строја по пројекту.
(3) Ако су ствари осигуране на ''први ризик'' од
опасности чијим остварењем настане штета, накнада ће се
платити у висини настале штете, а највише до уговорене суме
осигурања на ''први ризик''. Одредбе о подосигурању у овом
случају неће се применити.
Накнада трошкова
Члан 23.
(1) На име трошкова учињених за рашчишћавање и
рушење у вези са насталим осигураним случајем на
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осигураној ствари, осигуравач надокнађује неопходне издатке
за рашчишћавање и рушење. Међутим, уколико се другачије
не уговори, надокнађује се највише до 3% од суме осигурања,
односно од стварне вредности оштећене ствари код
осигурања на уговорену вредност, а од нове вредности код
осигурања на нову вредност оштећене ствари.
У трошкове рашчишћавања спадају неопходни издаци
за рашчишћавање и чишћење места на коме је штета
проузрокована, као и издаци за одвоз огорина, шута и муља
до најближег места дозвољеног истовара.
Y трошкове рушења спадају неопходни трошкови које
уговарач осигурања учини после настанка осигураног случаја
ради рушења преосталих оштећених неупотребљивих делова
и њиховог одношења до најближег дозвољеног места
истовара.
(2) У случају подосигурања, трошкови за
рашчишћавање и рушење надокнађују се у истој сразмери као
и накнада, осим у случајевима кад су ти трошкови учињени
по налогу осигуравача.
(3) Осигуравач није у обавези да накнади трошкове за
отклањање узрока штете, као и трошкове интервенције
ватрогасног друштва или других организација чија је
дужност, према карактеру пословања, да бесплатно пружају
помоћ када настане осигурани случај.
Важност Општих услова за осигурање имовине
Члан 24.
Уколико нису у супротности са овим Условима, на
осигурања закључена по овим Условима примењују се и
Општи услови за осигурање имовине.
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