
ОСИГУРУВАЊЕ

ВО

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

АГЕНЦИ А ЗА СУПЕРВИЗИ А НА ОСИГУРУВА ЕЈ Ј ЊАГЕНЦИ А ЗА СУПЕРВИЗИ А НА ОСИГУРУВА ЕЈ Ј Њ

Дали моите права и интереси како осигуреник

(корисник на осигурување)

се соодветно заштитени?

Агенцијата за

супервизија на осигурување (АСО)

Доколку земјоделецот не се согласува со

утврдениот износ на надоместок, има можност

до друштвото за осигурување да поднесе жалба.

Доколку осигурувачот ја одбие поднесената

жалба без адекватно објаснување, земјоделецот

своите права може да ги бара пред надлежниот

суд.

Исто така, земјоделецот има право да поднесе

претставка, односно жалба до

. Земјо-

делецот има право да ја поднесе жалбата до АСО

исклучиво доколку претходно писмено се

обратил до осигурувачот, но притоа не е

задоволен од одговорот, или ако осигурувачот не

одлучил по жалбата во рок од 30 дена од денот на

доставување на истата.

Субвенционирањенапремиитезаосигурување

Агенцијата зафинансиска поддршка во земјоделството

и руралниот развој (АФПЗРР)ги имплементира

Програмите за финансиска поддршка во земјоделството

и руралниот развој. Една од предвидените мерки е

финансиска помош за субвенционирање на премиите за

осигурување во земјоделството.

Висината на субвенциите нема да надминува 60% од

трошокот на премијата за осигурување за надоместок на

штета врз примарно земјоделско производство

настаната како резултат на неповолен климатски настан,

но не повеќе од 200.000 денари по земјоделско

стопанство.

Контакт:

Агенција за супервизија на осигурување

Работно време од 08:30 до 16:30 часот

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството

и руралниот развој

Телeфон/Факс:

Работно време од 08:30 до 16:30 часот

ул. „Васил Главинов“ бр.12

ТЦЦ Плаза, кат 2

1000 Скопје, Македонија

Тел:        02 3254 050

Факс:     02 3290 240

е-пошта:

ул. „Трета македонска бригада“ бр 20,

зграда на Македонија Табак блок Ц

1000 Скопје, Македонија

02 3097 450 / 02 3097 454

е-пошта:

contact@aso.mk

www.aso.mk

.

ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

www.ipardpa.gov.mk

Корисници

Постапката за добивање финансиска поддршка

а) лозови и овошни насади до 5ха,

б) градинарски култури до 2ха,

в) тутун до 1ха,

г) житни култури до 10ха,

д) пчелни семејства до 100.

Барање за користење на средства со пропишаната

документација се поднесува во подрачните единици

на Министерството за земјоделство, шумарство и

водостопанство најдоцна до 30.08.2012 година.

Подрачната единица, врз основа на податоците од

Единствениот регистар на земјоделски стопанства,

издава Потврда за располагање со производни

капацитети и истата ја доставува до барателот.

Барателот Потврдата ја доставува до друштвото за

осигурување.

Друштвото за осигурување издава Полиса за

осигурување.

Еден примерок од Полисата барателот враќа во

подрачната единица со што го дополнува своето

досие.
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Барателот на финансиска поддршка производствените

земјоделски капацитети може да ги осигура во друштво

за осигурување по сопствен избор.

Корисници се земјоделски стопанства кои ги имаат

исполнето критериумите од програмата и располагаат со

следните максимални капацитети:

по утврдување на исполнетоста на кри-

териумите утврдени во програмата, ќе изврши

исплата на средства по фактура на сметка на

друштвото за осигурување а во корист на барателот, и

тоа во висина од 60% од вкупната вредност на

Полисата.

6. АФПЗРР,

ЗАШТИТЕТЕ ГО ТРУДОТ

Што претставува полиса за осигурување на
земјоделското производство?

Полисата за осигурување

Што може да се осигура кај земјоделското производство
и од кои ризици?

Кој може да продава полиса за осигурување?

Кои се обврските на друштвото за осигурување?

претставува пишан документ за
договорено осигурување помеѓу

При склучување на осигурувањето,

во кои се пропишани правата и
обврските на осигуреникот и на осигурувачот.

Земјоделецот може да осигурува

Посеви и плодови

Животни

Осигурувањето кај посевите и плодовите може да покрива
ризици од опасности, како што се: град, пожар, гром,
поплава, пролетен мраз и луња.

Осигурување на животни може да покрива ризици од
пцовисување, несреќен случај, престој во карантин,
животни на изложби и слично.

Друштвото за осигурување има обврска да исплати
надомест на штета.

Доколку поинаку не е наведено, обврската на друштвото за
осигурување започнува по 24 часа од денот кој во полисата
за осигурување е означен како почеток на осигурување.

земјоделецот

(осигуреник) и друштвото за осигурување (осигурувач).

друштвото за

осигурување има обврска на осигуреникот да му даде

т.н. Услови на осигурување

Друштвата за осигурување (во своите простории
или преку застапниците на терен),

Осигурително брокерските друштва, и

Друштвата за застапување во осигурување.

Кои се обврските на земјоделецот од склучената
полиса за осигурување?

Која е постапката по пријава на штетата?

Земјоделецот е должен да ја плати премијата за
осигурување.

Земјоделецот е должен да ги преземе сите мерки
потребни да се спречи настанувањето на осигурениот
случај.

Во случај да настане штета, истата штета треба
.

Земјоделецот доставува пријава за настаната
штета до друштвото за осигурување.

Друштвото за осигурување пристапува кон
утврдување и процена на штетата.

На барање на друштвото за осигурување,
земјоделецот има обврска да ја достави
целокупната документација согласно листата на
потребна документација на осигурувачот, за
штетата да биде обработена и решена.
Проценител - земјоделски стручњак, излегува на
терен каде врши непосредно процена на
штетите и го определува износот кој како
надоместок треба да му се исплати на
земјоделецот согласно полисата за осигурување.
По определувањето на износот на надоместокот
од страна на проценителот, друштвото за
осигурување донесува конечна одлука за
износот кој ќе му биде исплатен на осигуреникот
(земјоделецот).

Друштвото за осигурување го известува
земјоделецот за одлуката и има законска
обврска во рок од 14 дена да го исплати
надоместокот за штета.

веднаш да

се пријави во друштвото за осигурување


