
             Пријава за штета-Транспорт 
                                                    

Број на штета                    Број на полиса          

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВА 

Име и презиме                Матичен  
                                 број 

Адреса 

Контакт  
телефон 

e-mail:  

☐Договорувач на осигурување 

☐Осигуреник 

☐Оштетен 

☐Лице кое дава лизинг на 
оштетениот 

☐Овластен пријавувач 

☐Возач-управувач на предметот 

☐Пријавувач 

☐Адвокат 

☐Реосигурувач 

☐Агенција за штети 

☐Старател или застапник 

☐Агент/посредник 

☐Изведувач 

☐Старател или застапник 

☐Соосигурувач 

☐Винкулант 

☐Друго 

ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ 

Осигуреник 
 

Адреса (место, улица и број) 
 

Телефон и e-mail 
 

Опис на стоката 
 

Место каде се наоѓа стоката 
 

Услови на продажба 
 

Опис на штета/оштетување 
 
 

Причина за штета 
 

Пакувањето е извршено од 

Датум на истовар од превозното средство 
 

Датум                Датум на утврдување 
на прием                                                                           на штетата 

ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТАТА 

Превоз од-до 
 

Начин на транспорт 
 

Контејнер 
 

Име на брод,старост,знаме 
 

Авиопревозник/лет број 
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Друмски превозник 

Железница/останати 
 

Шпедитер 
 

Растоварна станица 

Дали за настанатата штета е ставена 
забелешка на транспортната документација 
при приемот на стоката и доколку не, зошто? 
Дали е поднесено барање за надомест на штета 
до транспортерот? 

Дали транспортерот има извршено проценка на 
штетата? 

Во што се состои вашето оштетно барање? 
 

Детален опис на причините и околностите 
под кои настанала штетата 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИСПЛАТА НА ШТЕТА 

Трансакциска сметка  
 
 

               

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ РЕШАВАЊЕ НА ОШТЕТНО ПОБАРУВАЊЕ 
a)Oригинал од полиса за осигурување, заедно со доказ за платена премија 
б)Oригинален товарен лист (со забелешка кон транспортерот доколку има знаци на оштетување или кусок) 
в)Oригинална фактура 
г)Oригинал или копија од фактура од транспортерот заедно со спецификација и забелешки за тежината на 
стоката 
д)Пакинг листа доколку е достапна 
ѓ)Kопија од приемница (на која исто треба да има забелешка за оштетувања или кусоци) 
е)Kопија од побарување за надомест на штета кон транспортерот 
ж)Kопија од меѓусебни дописи со транспортерот или други лица одговорни за стоката во врска со настанати 
штети или кусоци 
з)Tемпературни листи (доколку се транспортира стока со специјален режим на температура) 
ѕ)Царински документи 
и)Изјава за настанатата штета (транспортер, магационер и сл.) 
ј)Записник за проценка на штета од хавариски комесар или од железница 
 
Со цел побрзо решавање на барањето за надомест на штета, од голема важност е да ни ги приложите сите 
документи кои Ви се достапни.Потребно е некои од документите (како што е наведено погоре) да се во оригинал. 

Потврдата за прием на известување за приватност на оштетени лица при пријава и исплата на штета е составен дел 
од пријавата на штета. 
 
Во                                                   на                                              год.                                                                                                                      .                                       
                                                                                                                       Своерачен потпис (печат за правни лица)                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


