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Poštovani,
U prilogu je pitanje vezano za JN02/18-O
Poštovani,

Tražena suma osiguranja od 2.000.000 RSD, da li je to iznos pokrića po osiguranom
slučaju i ukupno za period osiguranja (najčešće tajanje od godinu dana, do obnove
polise)?
U osiguranju od ogovornosti imamo 2 limita
1. Limit po osiguranom slučaju - maksimalni iznos naknade po osiguranom slučaju,
koji je ovde nedvosmisleno 2.000.000 RSD i tu nemamo nedoumice.
2. Ukupan iscrpivi limit za period osiguranja ili stručno rečeno agregatna suma ukupna suma od koje se može isplatiti više osiguranih slučajeva za period osiguranjakoji
su ograničeni limitom po osiguranom slučaju. Minimalno agregat može biti jednak limitu
po osiguranom slučaju ili više.
Iz priloženog teksta ne možemo jasno da utvrdimo da li se limit od 2.000.000
podrazumeva i za Ukupan iscrpivi limit.
Molim vas ako možete gorenavedeno da nam pojasnite.
Hvala
Srdacan pozdrav,
Zarko Simanovic, dipl.inz.mas.
BEOHOME LIFTOVI d.o.o.
Sadika Ramiza 118, 11070 Novi Beograd
+381 11 4092430 – tel
+381 63 488923 – mobilni

Поштовани,
У наставку је додатно појашњење за ЈН 02/18-О:
У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – одржавања и
сервисирања лифтова у колективним стамбеним зградама и пословном простору
који одржава ЈП „ГСА“ Панчево, ЈН 02/18 - O, у делу 4.1.2. Додатни услови, тачка
5. стоји: "Да поседује Полису осигурања од опште одговорности, без ограничења
броја осигураних случајева, чија сума покрића износи најмање 2.000.000,00 (два
милиона) динара и Полису колективног осигурања од незгоде за запослене"

Под горе наведеним подразумевамо да сума осигурања по осигураном
случају и укупно за период покрића мора узносити најмање 2.000.000,00
РСД.
Молимо Вас да, у скалду са чланом 20 ЗЈН, потврдите пријем маила.

С поштовањем,

ЈП “Градска стамбена агенција” Панчево
Даниела Бирак
Дипломирани правник

У Панчеву, 08.10.2018.год

