
 

 
 

КЛАУЗУЛА ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
 
 

(1) Без оглед на било која друга одредба, став или поим од оваа Клаузула и/или било каква спротивна одредба, со 
оваа Клаузула се исклучува било какво штетно побарување, загуба, одговорност, штета, парична казна, пенали, 
трошоци или други суми кои се однесуваат (без разлика дали директно или индиректно) и/или без разлика на 
било која друга причина или настан кои придонеле кон или биле последица на заразна болест и/или каков било 
страв или закана (без оглед дали е реална или перцепирана) од истата. 
 

(2) Користени термини во клаузулата: 
1) Заразна болест” претставува било која инфективна, преносна или заразна болест, и/или било каква 

друга болест, или мутација или варијација од истата, која: 
1. може да биде предизвикана од која било супстанца или агенс, вклучувајќи, но не ограничувајќи се 

на, вирус, бактерија, паразит, микроорганизам или кој било друг патоген (без оглед дали е жив или 
не); и 

2. може да се пренесе од организам на организам без оглед на начинот на пренесување, вклучително, 
но не ограничувајќи се на него, со директен или индиректен пренос преку воздух; пренесување 
преку телесна течност; пренесување од или на која било површина или предмет, цврста, течна или 
гас. 

За да се избегне сомневање, терминот заразна болест вклучува (но не се ограничува на) SARS-CoV-2 
(КОВИД-19) и каква било нејзина мутација или варијација на истата. 

2) „кое се однесува на“ означува поврзаност со; во врска со; кои произлегуваат под; кои произлегуваат 
преку; кои произлегуваат од; како резултат на; како резултат од; како последица на; што може да се 
препише на; придонесе за; предизвикано од; што вклучува; и кој било друг термин што најчесто се 
користи и/или се подразбира да опише врска и/или поврзаност на една работа со друга, без разлика 
дали е директна или индиректна. 
 

(3) За да се избегне сомневање, сите одредби, клаузули или исклучувања кои ја ограничуваат примената на оваа 
Клаузула (вклучително, но не ограничувајќи се на било која одредба, клаузула, термин или исклучување со 
кое се проширува покритието) не обезбедуваат осигурително покритие кое инаку би било исклучено со 
примена на одредбите на оваа Клаузула. 
 

(4) Сите останати услови и исклучоци од Условите остануваат исти. 

 


