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ИнформацИје за уговарача осИгурања о карактерИстИкама услуге 
осИгурања од опасностИ прекИда пословања услед пожара И некИх 

другИх опасностИ

1) пословно име, правна форма, седиште и адреса седишта друштва за осигурање:

пословно име: АМС Осигурање а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво)
правна форма: Акционарско друштво за осигурање
адреса седишта друштва: Рузвелтова 16, 11000 Београд, Србија
Web адреса: www. ams.co.rs

2) услови осигурања и право које се примењује на уговор о осигурању:

На услугу осигурања везану за осигурање од опасности прекида пословања услед пожара и неких других опасности, 
примењују се Посебни услови за осигурање од опасности прекида пословања услед пожара и неких других 
опасности, који су саставни део уговора, Услови за осигурање од пожара и неких других опасности, као и одредбе 
Општих услова за осигурање имовине. Осигурање од опасности прекида пословања услед пожара и неких других 
опасности може се закључити једино уз  полису осигурања од опасности пожара и неких других опасности. На 
уговор о осигурању примењују се и остале императивне одредбе Закона о облигационим односима (Глава XXVII - 
Oсигурање) док се диспозитивне одредбе примењују уколико поједина питања на која се односе, нису другачије 
регулисана наведеним условима.

Обавеза обрачунавања и плаћања пореза на премије осигурања која се остварују закључивањем и извршавањем 
уговора о пословима неживотног осигурања у Републици Србији утврђена је Законом о порезу на премије 
неживотних осигурања.

3) време важења уговора о осигурању:

Обавеза из осигурања почиње, ако се другачије не уговори, по истеку двадесетчетвртог часа, дана који је у полиси 
означен као почетак осигурања, уколико је до тог дана плаћена премија, а иначе - по истеку 24.00 часа дана уплате 
премије. У случају да је уговорено да се премија плаћа после закључења уговора, обавеза осигуравача да исплати 
накнаду из осигурања почиње од дана одређеног у уговору као дан почетка осигурања.

Обавеза осигуравача престаје:
- за одређено време трајања уговора - истеком 24.00 часа, дана који је у полиси означен као дан истека осигурања, 
уколико није другачије уговорено;
- за неодређено време трајања уговора - продужава се из године у годину, осим ако нека од уговорних страна 
најкасније три месеца пре истека текуће године осигурања писано не обавести другу страну да не жели да продужи 
уговор о осигурању. У том случају, уговор о осигурању престаје истеком 24.00 часа последњег дана текуће године 
осигурања.
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4) ризици покривени осигурањем и искључења у вези с тим ризицима:

Према Посебним условима осигурања од опасности прекида пословања због пожара и неких других опасности 
пружа се осигуравајућа заштита и врши накнада за штете проузроковане прекидом пословања или смањењем 
пословне активности (делимични прекид пословања), који је настао као последица уништења, оштећења или 
нестанка осигураних ствари од основних ризика:
1. пожара и удара грома,
2. експлозије, осим експлозије од нуклеарне енергије, уколико није другачије уговорено,
3. олује,
4. града (туче),
5. удара сопственог моторног возила и сопствене покретне радне машине у осигурани грађевински објекат,
6. пада летелице,
7. манифестација и демонстрација.

Уз уговорене основне ризике, плаћањем додатне премије, може се уговорити и осигурање од деловања допунских 
ризика:
1. поплава, бујица и високе воде,
2. изливања воде из инсталација,
3. клизање тла и одроњавања,
4. снежне лавине,
5. исцурења течности (лекаже),
6. изливања ужарене течне растопљене масе,
7. самозапаљења залиха,
8. удара непознатог моторног возила у осигурани грађевински објекат.

Директне штете на стварима осигураним од наведених основних и допунских ризика, накнађују се по осигурању 
закљученом у смислу Услова за осигурање од пожара и неких других опасности, којим су дефинисани и обими 
опасности.

Према Посебним условима осигурања од опасности прекида пословања због пожара и неких других опасности 
предмет осигурања не могу бити:
1. трошкови варијабилног карактера који директно зависе да ли се или не обавља пословна активност, 

односно трошкови који су директно везани само за период обављања пословне или ванпословне активности 
(трошкови сировине и материјала код производних предузећа, набавне вредности робе код трговинских 
предузећа, енергетске потрошње и слично), осим у случају посебног уговарања,

2. добит као разлика финансијских прихода и финансијских расхода, која настаје по основу промета новчаних 
средстава (курсне разлике и слично), остварених камата, исправком финансијског резултата и слично,

3. добит као разлика ванредних прихода и ванредних расхода, која се остварује по основу продаје и 
расходовања основних средстава и нематеријалних улагања, по основу прихода из ранијих година и слично,

4. резултати пословања пословних јединица у иностранству.

Наведени ризици подразумевају најшире покриће за дату врсту осигурања. Ризици који су уговорени децидирано 
су утврђени уговором о осигурању.

5) висина премије осигурања, начин плаћања премије осигурања, висина доприноса, пореза и других трошкова 
који се обрачунавају поред премије осигурања, као и о укупном износу плаћања:

Основни елементи који утичу на обрачун и висину премије у овој врсти осигурања су:
1. сума осигурања – као основица за обрачун премије,
2. премијске стопе – формиране на основу премијских стопа коришћених за обрачун премије осигурања 

имовине осигураника, грађевинских објеката опреме и залиха, од ризика пожара и неких других опасности),
3. обим осигуравајућег покрића,
4. гарантни рок,
5. обрачунски фактор.
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Премија осигурања се плаћа приликом издавања полисе, унапред, осим уколико се не уговори другачије (плаћање 
у ратама). На обрачунату премију осигурања се плаћа порез од 5%, у складу са Законом о порезу на премије 
неживотних осигурања. 

6) право на раскид уговора и условима за раскид, односно право на одустанак од уговора:

До раскида уговора о осигурању, као и код сваког уговора облигационог права, може доћи из узрока законом или 
вољом осигураника (општим условима, полисом) предвиђених. У том случају, престаје будуће дејство уговора о 
осигурању и осигуравач враћа сразмеран део премије који одговара неистеклом делу времена. Осигурани случај 
који је наступио до датума раскида, као и премије које су плаћене или доспеле до тог момента производе дејство. 

Свака уговорна страна може отказати уговор о осигурању са неодређеним трајањем, уколико уговор није престао 
по ком другом основу. Отказ се врши писаним путем, најкасније три месеца пре истека текуће године осигурања.

Уколико је осигурање закључено на рок дужи од пет година свака страна може након протека овог рока, уз отказни 
рок од шест месеци, писаним путем изјавити другој страни да раскида уговор.

7) рок у коме понуда обавезује друштво за осигурање:

Уговор о осигурању је закључен кад уговорне стране потпишу полису или лист покрића.

Писана понуда учињена осигуравачу за закључење уговора о осигурању везује понудиоца, ако он није одредио 
краћи рок, за време од осам дана од дана када је понуда приспела осигуравачу.

Уколико осигуравач у наведеном року не одбије понуду која не одступа од услова под којима он врши предложено 
осигурање, сматраће се да је прихватио понуду и да је уговор закључен. У овом случају, уговор се сматра 
закљученим када је понуда приспела осигуравачу.

8) начин подношења и рок прописан за подношење одштетног захтева, односно за остваривање права по основу 
осигурања:

Постоје два начина подношења одштетног захтева по основу осигурања од опасности прекида пословања због 
пожара и неких других опасности: путем поште или лично, подношењем одштетног захтева у просторијама АМС 
Осигурања.

Уколико наступи непосредна опасност прекида пословања или се она већ почела остваривати, осигураник је 
обавезан да о томе истог дана, најкасније у року од три дана, усмено обавести осигуравача након чега мора 
следити и пријава штете у писаној форми. Уколико то не учини, осигуравач може утврдити финансијски ефекат 
неиспуњења обавезе осигураника и сразмерно умањити износ накнаде.

У случају прекида пословања, осигураник је обавезан да:
1. предузме потребне мере за отклањање или смањење штете од прекида пословања, а нарочито да предузме 

мере које ће смањити време трајања прекида пословања, као и да се, у том погледу, придржава упутстава 
осигуравача,

2. у циљу смањења штете, предузме мере, у оквиру могућности, да се радници који су остали без посла због 
прекида пословања запосле у било којој другој пословној јединици,

3. осигуравачу, његовим представницима и стручњацима дозволи истраживање и утврђивање узрока, висине 
штете и обима накнаде штете, као и да на захтев осигуравача пружи писано сва обавештења и остала 
документа која могу томе послужити. Нарочито је дужан да, у том циљу, стави на располагање пословне 
књиге, билансе, инвентарне листе, рачуне, белешке о пословању за време текуће године, а према потреби и 
за претходне године.
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Кад се догоди осигурани случај, осигуравач је дужан исплатити накнаду или своту одређену уговором у уговореном 
року који не може бити дужи од четрнаест дана, рачунајући од дана када је осигуравач добио обавештење да се 
осигурани случај догодио. Али ако је за утврђивање постојања осигуравачеве обавезе или њеног износа потребно 
извесно време, овај рок почиње тећи од дана када је утврђено постојање његове обавезе и њен износ

9) начин заштите права уговарача осигурања и интереса код друштва за осигурање:

Уколико је осигураник незадовољан, односно сматра да су повређена његова права из уговора о осигурању, има 
право да достави приговор Друштву. Корисник услуге осигурања може поднети приговор у писаној форми – у 
пословним просторијама или преко интернет презентације АМС Осигурања (www.ams.co.rs), поштом, телефаксом, 
или електронском поштом (имејлом) на адресу која је намењена за пријем приговора (prigovori@ams.co.rs), као и 
код заступника Друштва са којим Друштво има уговор о заступању у осигурању.

Приговор Друштву треба да садржи следеће податке и документацију:
− име, презиме и адресу подносиоца приговора ако је реч о физичком лицу, односно пословно име и седиште 

правног лица и име и презиме законског заступника правног лица, односно овлашћеног лица ако се приговор 
подноси у име и за рачун правног лица,

− разлоге за приговор и захтеве њеног подносиоца,
− доказе којима се поткрепљују наводи из приговора,
− датум подношења приговора,
− потпис подносиоца приговора, односно његовог заступника или пуномоћника, осим у случају да се приговор 

подноси у електронској форми,
− пуномоћје за заступање ако је приговор поднео пуномоћник.

Друштво за осигурање је дужно да, након пријема приговора корисника услуге осигурања, на његов захтев, изда 
потврду о пријему приговора, с назнаком места и времена пријема, као и лица запосленог код Друштва, које је 
приговор примило. Усмени приговор Друштво није дужно да разматра.

Друштво је у обавези да одговори на сваки приговор у року од 15 дана од дана подношења приговора. Изузетно, 
уколико Друштво не може да достави одговор у наведеном року, тај рок се може продужити за највише 15 дана, 
о чему је Друштво дужно да писано обавести корсника услуге осигурања у року од 15 дана од дана пријема 
приговора. 

10) назив, седиште и адреса органа надлежног за надзор над пословањем друштва за осигурање, као и о начину 
заштите права и интерса уговарача осигурања код тог органа:

Надзор над обављањем делатности осигурања врши:
Народна банка Србије,
Немањина 17, 11000 Београд

Корисник услуге осигурања може на рад Друштва, или заступника који према уговору о заступању заступа Друштво, 
поднети приговор Народној банци Србије. Приговор се подноси Народној банци Србије ако се пре тога корисник 
услуге осигурања већ обраћао друштву писаним приговором и није био задовољан одговором Друштва, или није 
добио одговор у предвиђеном року. Приговор Народној банци Србије подноси се у писаној форми, поштом или 
електронском поштом (имејлом) на адресу за пријем електронске поште Народне банке Србије означену на њеној 
интернет презентацији (zastita.korisnika@nbs.rs). 

У случају да корисник осигурања није задовољан одговором Друштва на приговор, или тај одговор није достављен 
у предвиђеном року, спорни однос између корисника услуге осигурања и Друштва, може се решити и у поступку 
посредовања у складу са законом којим се уређује посредовање у решавању спорова. Писана притужба 
или предлог за посредовање подноси се Народној банци Србије - Центру за заштиту и едукацију корисника 
финансијских услуга.


