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                                                                                                                                                                                                 Д. бр. 02-12520/16/1  

                                                                                                                                                                                                 30.12.2020 година 

 

Op{ti uslovi za osiguruvawe na lica od posledici na nesre}en slu~aj 
(nezgoda) 

^len 1 - OP[TI ODREDBI 

(1) Op{tite uslovi za osiguruvawe na lica od posledici na nesre}en slu~aj - nezgoda (vo 
ponatamo{niot tekst: Op{ti uslovi) se sostaven del na Dogovorot za osiguruvawe na lica od 
posledici na nesre}en slu~aj, sklu~en me|u dogovara~ot na osiguruvaweto (vo ponatamo{niot 

tekst: dogovara~) i Triglav osiguruvawe AД, Скопје (vo ponatamo{niot tekst: osiguruva~). 

(2) So ovie Op{ti uslovi se ureduva odnosot me|u osiguruva~ot i dogovara~ot na osiguruvaweto za 

dogovorenite oblici na osiguruvawe vo sluчај на: 

- smrt poradi nesre}en slu~aj, 
- traen invaliditet, 
- minliva nesposobnost za redovna rabota (dneven nadomest), 

- smestuvawe i le~ewe vo bolnica (надомест за болнички ден), 
-  tro{oci za lekuvawe koi nastanale poradi нарушување на здравјето како последица на несреќен 
случај. 
Ostanatite slu~ai se ureduvaat so Posebni ili Dopolnitelni uslovi за осигурување, ili so 
posебni odredbi na polisata za osiguruvawe. 

(3) Izrazite navedeni vo ovie Op{ti uslovi go imaat slednoto zna~ewe: 

 - dogovora~ е fizi~ko ili pravno lice koe go sklu~uva Dogovorot za osiguruvawe so osiguruva~ot; 

 - osigurenik е лице кое е корисник на полисата за осигурување, а кое осигурувачот го прифатил во 

oсигурување и за кое е платена премија за осигурување; 
 - ponuduva~ е lice koe saka da sklu~i osiguruvawe i za taa cel podnеsuva ponuda до osiguruva~ot; 

 - korisnik na osiguruvaweto е lice na koe osiguruva~ot mu ja ispla}a sumata na osiguruvawe, 

односно nadomestot; 

 - polisa е dokument za sklu~uvawe Dogovor za osiguruvawe; 

 - suma na osiguruvawe е максималниот износ на осигурена сума до која осигурувачот дава покритие 

согласно полисата за осигурување;  

 - premija за осигурување е договорен iznos koj dogovora~ot на осигурувањето му го плаќа на 
осигурувачот; 
 - invaliditet е целосна ili delumna zaguba na op{tata rabotosposobnost kako posledica na 
nesre}en slu~aj. 

^len 2 - SKLU^UVAWE NA DOGOVOR ZA OSIGURUVAWE 

(1) Dogovorot za osiguruvawe се склучува врз основа на понуда и се смета за склучен кога ќе го 
потпишат двете страни. 

(2) Osiguruva~ot ima pravo da pobara od ponuduva~ot, za sklu~uvawe na Дogovorot za osiguruvawe, da 

mu dostavi pismena ponuda na poseben obrazec. 
(3) Ako osiguruva~ot ne ja prifati ponudata, dol`en e vo rok od 8 denа od priemot na ponudata, 

pismeno da go izvesti ponuduva~ot. Ako vo toj rok osiguruva~ot ne ja odbie ponudata koja ne 
otstapuva od uslovite spored koi se sklu~uva osiguruvaweto, se smeta deka dogovorot е sklu~en 
koga osiguruva~ot ja primil ponudata. 

(4) Ako osiguruva~ot e podgotven da ja prifati ponudata samo so Posebni uslovi, osiguruvaweto 
zapo~nuva od onoj den koga dogovara~ot gi prifatil Posebnite uslovi. 

(5) Se smeta deka ponuduva~ot se otka`al od ponudata ako ne gi prifatil Posebnite uslovi vo rok 

od 8 denа od priемот na prepora~anoto izvestuvawe od страна на osiguruva~ot.  
(6) Dogovorot za osiguruvawe e sklu~en koga dogovara~ot i osiguruva~ot }e ja potpi{at polisata ili 

listot na pokritie. 

(7) Dogovorot za osiguruvawe e ништовен ako vo momentot na sklu~uvawe ve}e nastapil osigureniot 

slu~aj, бил во настaнување, nastanuval ili bilo извесно deka }e nastane. Vo takov slu~aj, ve}e 
platenata premija mu se vra}a na dogovara~ot na osiguruvaweто. 
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^len 3 - ФОРМА NA DOGOVOROT ZA OSIGURUVAWE 

(1) Dogovorot za osiguruvawe i site негови dodatoci se va`e~ki само ako se sklu~eni vo pismena 

forma. 

(2) Сите бarawa, izvestuvawa i izjavi se сметаат за navremenи ako se podneseni vo rokovite utvrdeni 

so ovie Op{ti uslovi. Kako den на priem se smeta denot koga prepora~anoto pismo bilo 
predadeno vo po{ta. 

^len 4 - LICA KOI MO@E DA SE OSIGURAT SPORED OVIE USLOVI 

(1) Mo`e da se osigurat lica na vozrast od 14 do 75 godini. Licata pomladi od 14 i postari od 75 
godini mo`e da se osigurat spored Posebni ili Dopolnitelni uslovi. 

(2) Licata na koi op{tata rabotosposobnost im e namalena poradi te{ka bolest, te{ki telesni mani 
ili nedostatoci vo smisla na ~len 8, stav 1, to~ka 6, se osiguruvaat so pla}awe na zgolemena 
premija. 

(3) Licata na koi vo celost im e odzemena rabotnata sposobnost, vo sekoj slu~aj se isklu~eni od 

osiguruvawe, osven ako со закон ne e poinaku odredeno. 

 

^len 5 - POIM ZA NESRE]EN SLU^AJ 

(1) Nesre}en slu~aj е секој ненадеен и независен настан од волјата на осигуреникот, којшто дејствува 
главно однадвор и одеднаш врз телото на осигуреникот, има за последица негова смрт, целосен или 
делумен инвалидитет, привремена неспособност за работа или нарушување на здравјето за кое е 
потребна лекарска помош, односно лекување во болница. За несреќен случај се смета следново: 
прегазување, судир, удар со или од каков било предмет, удар од електрична струја или гром, пад, 
лизгање, тркалање, ранување со оружје или други предмети или експлозивни материи, убод од 
каков било предмет, удар или каснување од животни и убод од инсекти освен ако со таквиот убод е 
предизвикана некаква инфективна болест, труење со храна или хемиски средства поради незнаење 
на осигуреникот, освен професионални заболувања, инфекција на повреди предизвикани од 
сообраќајна незгода, труење поради вдишување на плин или отровни пареи, освен професионални 
заболувања, изгореници од оган или електрицитет, жешки предмети, течности или пареи, 
киселини, алкали и сл., давење и потопување, гушење или задушување поради затрупување.  

(2) Kako nesre}ен slu~aј se smeta и slednoto: 
- труење со храна кое за последица има смрт на   осигуреникот; 
- prekumeren telesen napor или nagli telesni dvi`ewa предизвикани од непредвиден 

надворешен настан, кои како последица predizvikuvaat izmestuvawe na zglob, kr{ewe na 

zdravi koski, kr{ewe na trajni zdravi zabi, доколку тоа непосредно по повредата е utvrdenо vo 

bolnica ili vo друга zdravstvena ustanova; 
- dejstvo od svetlina, son~evi zraci ili temperatura, ako osigurenikot bil izlo`en na takvo 

dejstvo poradi nesre}en slu~aj {to nastanal neposredno pred toa ili poradi spasuvawe na 
~ove~ki `ivot. 

(3) Kako nesre}en slu~aj vo smisla na ovie Op{ti uslovi ne se smetaat: 

- site voobi~aeni zarazni profesionalni и други болести; 

- sostojba нa psihi~ka disfunkcija bez ogled na pri~inata; 

- stoma~ni, papo~ni, vodeni ili drugi vidovi kila (herniи), со исклучок на onie {to 
nastanale poradi direktna povreda na abdomenalniot yid pod neposredno dejstvo na 
nadvore{na mehani~ka sila, dokolku posle povredata, pokraj traumatska kila, bilo 
klini~ki констатирана povreda na mekite delovi na abdomenalniot yid vo toa podra~je; 

- infekcii i zaboluvawa {to nastanuvaat poradi razni oblici na alergija, se~ewe ili 

otstranuvawe na плускавци и ko`ni izrastoci; 

- anafilakti~ki {ok, osven ako nastanal pri lekuvawe od posledici na nesre}en slu~aj; 

- prekumeren telesen napor, nagli telesni dvi`ewa do koi doa|a bez nadvore{no deluvawe, 
koe ne predizvikuva posledici navedeni vo to~ka 2, stav 2 od ovoj ~len; 
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- intervertebralna hernija (hernie disci intervertebralis) bez ogled na pri~inata, site vidovi 
lumbalgija, diskopatija, sakralgija, cervikobrahijalgija i drugi oblici na iritacija na 
nervnite koreni, miofascitis, kokcigidinija, i{ijalgija, fibroziti, site promeni na 
bubre`no-krstniot predel {to se ozna~eni so analogni termini i povtoruva~ki 
(voobi~aeni) is~a{uvawa ili извртувања na ist zglob; 

- odlepuvawe na retina (ablation retinae); 

- posledici {to nastanuvaat poradi delirium tremens i poradi dejstvo na opojni ili drugi 
psihoaktivni supstancii; 

- posledici od medicinski zafati {to se izvr{uvaat poradi lekuvawe ili spre~uvawe na 
bolest; 

- patolo{ki promeni na koski, zabni vilici, ’rskavici i patolo{ki еpifiziolizi;  
- системни невромускулни болести и ендокрини болести.  

 
^len 6 - TRAEWE NA OSIGURUVAWETO I POKRITIETO 
 

(1)   Osiguruvaweto zapo~nuva vo 24:00 ~asot на денот чиј датум е запишан во полисата како датум 
на почеток на осигурувањето, а завршува во 24:00 часот на денот чиј датум е запишан во 
полисата како датум на истекување на осигурувањето.  

(2)   Ako na polisata e naveden samo po~etokot na osiguruvaweto, osiguruvaweto se prodol`uva 
godina za godina, dodeka edna od stranite nе go otka`e. 

(3)   Osiguruvaweto prestanuva za sekoj poedine~en osigurenik bez ogled na toa dali i na kolku 

vreme bilo dogovoreno, vo 24:00 ~asоt на denot koga: 

- ќе настапи смрт на осигуреникот  ili ќе se utvrdi invaliditet во висина од 100%; 

- osigurenikot ќе стане rabotonesposoben во смисла на чл. 4, став 3 од овие Услови; 

- }e iste~e godinata na oсiguruvawe vo koja osigurenikot navr{il 75 godini starost; 

- }e iste~e rokot предвиден со ~len 11, stav (3) od ovie Уslovi, a premijata ili premiskata 
rata ne bila platena; 

- Дogovorot е раскинат согласно ~len 16 od ovie Уslovi. 
(4) Осигурителното пokritie po~nuva vo 24:00 ~asot od denot koj na polisata e naveden kako po~etok 

na osiguruvaweto, no сепак ne pорано, tuku vo 24:00 ~asot od denot na koj bila platena prvata 
premija ili premiska rata. Ako vo polisata e dogovoreno pla}awe na premijata so virman, 

осигурителното pokritie po~nuva vo 24:00 ~asot od denot koj na polisata e naveden kako po~etok 

na osiguruvaweto, odnoсno vo ~asot koj na polisata e naveden kako po~etok na pokritieto. 

(5) Осигурителното пokritie prestanuva najdocna vo 24:00 ~asot na denot koga prestanuva 
osiguruvaweto. 

Член 7 – TERITORIJALNO POKRITIE  

(1) Osiguruvaweto od posledici na nesreќен случај (незгода) е просторно неограничено, со исклучок 

на земји и територии каде што се одвиваат воени дејства или е извесно нивното започнување. 

^len 8 - ОБЕМ NA OBVRSKITE NA OSIGURUVA^OT 

(1) Кога ќе настане несреќен случај во смисла на овие Услови, осигурувачот ги исплатува износите 
договорени во Договорот за осигурување, и тоа: 
- suma na osiguruvawe za smrt, ako poради nesre}niot slu~aj настапила смрт кај osigurenikot, 

odnosno suma na osiguruvawe za invaliditet, ako poради nesre}niot slu~aj nastapil celosen 
(100%) invaliditet na osigurenikot; 

- procent od sumата na osiguruvawe za invaliditet koj odgovara na procentot na delumniot 

invaliditet, ako poradi nesre}en slu~aj настапил делумен инвалидитет на osigurenikot; 

- dneven nadomest согласно ~len 15, stav 7 od ovie Op{ti uslovi, ako osigurenikot poradi 
nesre}en slu~aj bil privremeno nesposoben za izvr{uvawe na svoite redovni rabotni 
zada~i; 

- nadomest na tro{ocite za lekuvawe согласно ~len 15, stav 8 i 9 od ovie Op{ti uslovi; 

- nadomest за bolni~ki den согласно ~len 15, stav 11 od ovie Op{ti uslovi; 

- ostanati dogovoreni obvrski spored Posebnite ili Dopolnitelniте uslovi. 
(2) Obvrskata na osiguruva~ot spored prethodniot stav va`i za nesre}ni slu~ai {to nastanuvaat 

pri onaa dejnost koja e konkretno navedena vo polisata. 



Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) УС-нез/20-12-мк /  

4 
 

(3) Obvrskata на osiguruva~ot e priznata za nesre}nite slu~ai nastanati vo tekot na traeweto na 
osiguritelnoto pokritie, i toa samo za onie posledici od nesre}en slu~aj {to nastapile i bile 

potvrdeni со medicinska dokumentacija vo prvata godina po nesre}niot slu~aj. 
 

^len 9 - OGRANI^UVAWA NA OBVRSKITE NA OSIGURUVA^OT 

(1) Ako ne e posebno dogovoreno i ako ne e platena soodvetna zgolemena premija, dogovorenite sumi 
na osiguruvawe se namaluvaat vo odnos pome|u realno platenata premija i premijata koj bi 
trebalo da se plati koga nesre}niot slu~aj }e nastane: 
1. pri izvr{uvawe na posebno opasni raboti kako {to se: demontirawe mini, granati i drugi 

eksplozivni sredstva, gonewe pri lov, kaskaderstvo i nastаpuvawe vo posebno opasni 
filmski ulogi, izveduvawe na profesionalni i vrvni sportski aktivnosti, profesionalno 
nurkawe; 

2. pri upravuvawe i vozewe na letala i leta~ki napravi od site vidovi, osven za patnici vo 
javen prevoz; 

3. na trki so motorni vozila, bez ogled na kategorijata na voziloto i na treninziте; 
4. pri sportskо u~estvo na inдивидуални ili organizirani treninzi, kako i na javni sportski 

natprevari na koi osigurenikot u~estvuva kako registriran ~len na sportska organizacija 
ili dru{tvo; 

5. poradi voeni operacii ili вооружени судири koi go zateknale osigurenikot nadvor od 

granicite na dr`avata na dogovara~ot na osiguruvaweto, ako vo niv ne u~estvuval aktivno; 
6. kaj lica koi prele`ale te{ka bolest, ili pri sklu~uvawe na Dogovorot za osiguruvawe se 

te{ko bolni, imaat vrodeni ili steknati te{ki telesni mani ili nedostatoci, poradi koi 
nivnata op{ta rabotosposobnost, spored ovie Uslovi, e namalena za pove}e od 50%.  

(2) Poradi nesre}en slu~aj {to mu se slu~il na osigurenikot kako sopatnik pri vozewe so vozilo 
~ij voza~ vo momentot na nesre}ata vozel pod dejstvo na alkohol, opojni ili drugi psihoaktivni 

supstancii, без оглед на одговорноста на возачот за настанување на сообраќајната незгода, 

osigurувачот ispla}a 50% od sumata na osiguruvawe. Ist del od sumata na osiguruvawe 
osiguruva~ot ispla}a i toga{ koga osigurenikot pri nesre}niot slu~aj ne koristel za{titna 
kaciga ili ne bil vrzan so sigurnosen pojas, vo soglasnost so Zakonot za bezbednost vo 
soobra}ajot na pati{tata. 

(3) Ako osigurenikot ne se pridr`uva kon instrukciite od lekarot, osiguruva~ot ne e dol`en da go 
isplati nadomestot za {teta vo celost, vo odnos na zgolemenite posledici {to nastanale poradi 
toa. 

(4) Ako vrz vlo{uvaweto na zdravjeto predizvikano od nesre}en slu~aj vlijaele i drugi zaboluvawa, 
degenerativni promeni, odnosno sostojbi ili mani, obvrskata na osiguruva~ot se namaluva vo 
soodvetniot del za vlijanieto na zaboluvawata, degenerativnite promeni, odnosno sostojbite 
ili manite. 

 
^len 10 - ISKLU^UVAWE NA OBVRSKITE NA OSIGURUVA^OT 
 

(1) Isklu~eni se обврските на осигурувачот кога до состојба, односно повреда дошло поради следново 
или е поврзано со: 

1. zemjotres; 

2. воени или слични дејства, саботажа, терористички активности, инциденти, револуции и друго, 
без оглед на тоа дали осигуреникот учествувал во нив; 

3. poradi aktivno u~estvo vo vooru`eni akcii, osven ako vo niv osigurenikot u~estvuval pri 
izvr{uvawe na svoite rabotni zada~i ili na povik na ovlastenite tela vo dr`avata na 

dogovаra~ot na osiguruvaweto; 

4. pri upravuvawe so letala i letа~ki napravi od site vidovi, plovni objekti, motorni i drugi 

vozila koi ne se registrirani ili се upravuvani bez propi{ana va`e~ka dozvola za 
upravuvawe so vidot i tipot na letaloto, plovniot objekt, motornoto i drugo vozilo. Se smeta 
deka osigurenikot ima propi{ana voza~ka dozvola koga poradi priprema i pri polagawe na 

ispitot za dobivawe slu`bena dozvola, vozi pod neposreden nadzor na lice koe spored 

postojnite propisi mo`e da obu~uva;  
5. poradi rastrojstvo na svesta, epilepti~en napad, izliv, infarkt ili sostojba na bolest na 

osigurenikot; 
6. poradi obid ili izvr{uvawe na samoubistvo; 
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7. poradi namerno predizvikan nesre}en slu~aj od strana na dogovara~ot, osigurenikot ili 

korisnikot na osiguruvaweto, а ако ima pove}e korisnici na osiguruvaweto, исклучен е само 
korisnikot na osiguruvaweto koj namerno го predizvikal nesre}ниот slu~aj; 

8. poradi подготвување, obid ili izvr{uvawe na kazneno delo, kako i pri begstvo posle toa; 

9. koga osigurenikot u~estvuval vo fizi~ka presmetka, освен во случај на докажана самоодбрана;  
10. poradi dejstvo na alkohol, opojni ili drugi narkotici na osigurenikot vo momentot na 

nesre}niot slu~aj. 
 Se smeta deka nesre}niot slu~aj nastanal poradi dejstvo na alkohol, opojni ili drugi narkotici 

na osigurenikot: 

- ako kako voza~ na motornoto vozilo pri nesre}niot slu~aj vo krvta imal pove}e od 10,8 mil. 

na mol (0,5 ‰) alkohol ili pove}e od 21,6 mil. na mol (1‰) alkohol pri drugite nesre}ni 
slu~ai;  

- ako alkotestot e pozitiven, a osigurenikot ne se pogri`i so analiza na krvta detalno da se 
utvrdi stepenot na alkohol vo krvta; 

- ako odbie ili ja izbegne mo`nosta za utvrduvawe na stepenot na negovata alkoholiziranost. 
Se smeta deka nesre}niot slu~aj nastanal poradi dejstvo na opojni ili drugi narkotici na 
osigurenikot: 

- ako so stru~en pregled se utvrdi deka iska`uva znaci na растроеност poradi u`ivawe na 
opojni i drugi narkotici; 

- ako odbie ili ja izbegne mo`nosta za utvrduvawe na prisustvoto na opojni i drugi narkotici 
vo negoviot organizam; 

- доколку е потребно да се утврди причинско-последична врска во поглед на настанување на 
несреќниот случај поради dejstvo na alkohol, opojni ili drugi narkotici кај osigurenikot, 
осигуреникот е должен да докаже дека не постои негова одговорност за настанување на несреќниот 
случај, а во спротивно ќе се смета дека одговорноста е негова, со што е исклучена обврската на 
осигурувачот; 

11. neposredno ili posredno poradi dejstvo na atomska energija. 

 
^len 11 - PLA]AWE NA PREMIJATA I POSLEDICI OD NEPLA]AWE 
 
(1) Premijata se pla}a odnapred, odedna{ za celata godina na osiguruvawe. Ako e dogovoreno 

godi{nata premija da se pлa}a na polugodi{ni, trimese~ni ili mese~ni rati, na osiguruva~ot 
му pripa|a premijata за цеlata godina na osiguruvawe. Osiguruva~ot ima pravo od koe bilo 

pla}awe врз основа на predmetnoto osiguruvawe da gi zadr`i site neplateni rati na premijaта 
za tekovnata godina na osiguruvawe. 

(2) За датум на плаќање на премијата се смета денот кога налогот ќе биде евидентиран од страна на банката 

на осигурувачот. 

(3) Ako dogovara~ot na osiguruvaweto ne ja plati dospenata premija do dogovoreniot rok, a isto 

taka toa ne go napravi drugo lice koe ima interes, Dogovorot za osiguruvawe prestanuva со 
истекот на 30 denа smetaј}i od denot koga na dogovara~ot mu bilo vra~eno prepora~ano pismo 
od osiguruva~ot so izвestuvawe za dospevaweto na premijata, pri {to toj rok ne mo`e da pomine 
pred istekuvaweto na 30 dena od dospevaweto na premijata.  

Vo sekoj slu~aj, Dogovorot za osiguruvawe prestanuva ako premijata za osiguruvawe ne e platena vo 
rok od една godina od nejzinoto dospevawe. 

(4) Premijata dogovorena za celaта осигурителна godina mu pripa|a na osiguruva~ot ako 
osiguruvaweto prestanalo pred dogovoreniot istek, poradi ispla}awe na sumite na 
osiguruvawe za smrt ili celosen invaliditet. 

(5) Vo ostanatite slu~ai na prestanuvawe na va`eweto na Dogovorot za osiguruvawe pred 
dogovoreniot rok, na osiguruva~ot mu pripa|a premijata samo do posledniot den do koj traelo 
negovoto pokritie. 

 

^len 12 - PROMENA NA OPASNOSTITE VO TEKOT NA TRAEWETO NA 

OSIGURUVAWETO 
 

(1) Dogovara~ot na osiguruvaweto, odnosno osigurenikot, dol`en e na osiguruva~ot da mu prijavi 

promena vo svoite redovni работни zada~i, odnosno zanimawе. 
(2) Ako poradi tie promeni se zgolemila opasnosta, osiguruva~ot ima pravo da ja zgolemi 

premijata, a ako опасноста se namaliлa, osiguruva~ot mora da predlo`i namaluvawe na 
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premijata ili zgolemuvawe na sumite na osiguruvawe. Taka utvrdenite sumi na osiguruvawe i 
premija va`at od denot na promenata na zanimaweto. 

(3) Ako dogovara~ot ne prijavi promena na zanimaweto ili ne se soglasuva so zgolemuvaweto, 

odnosno namaluvaweto na premijata vo rok od 14 denа, vo slu~aj na nastanuvawe na osigureniot 
slu~aj sumite na osiguruvawe se zgolemuvaat ili namaluvaat vo odnosot pome|u platenata 
premija i premijata koja bi morala da bide platena. 

^len 13 - PRIJAVUVAWE NA OSIGURENIOT SLU^AJ 

(1) Osigurenikot koj e povreden poradi nesre}en slu~aj, dol`en e: 

1. во најкраток можен рок да се јави na lekar, odnosno da povika lekar заради pregled i 

укажување на потребна pomo{ и веднаш da ги prezeme сите потребни мерки заради лекување, 
како и да се придржува кон лекарските совети и упатства во поглед на начинот на лекување; 

2. po pismen pat da go prijavi nesre}niot slu~aj kaj osiguruva~ot koga toa }e mu go ovozmo`i 
zdravstvenata sostojba; 

3. vo prijavata za nesre}niot slu~aj, da ги navedе site potrebni informacii {to gi bara 

osiguruva~ot za re{avawe na osigureniot slu~aj, особено: mesto i vreme na nastanuvawe na 
несреќниот slu~aj, celosen opis na {tetniot nastan, ime na lekarot koj go pregledal ili go 

leкува, naodi na lekarot i druga dokumentacija za tekot na lekuvaweto, vid na telesni 
o{tetuvawa, za nastanati i mo`ni posledici, kako i podatoci za telesni mani, nedostatoci 

i bolesti {to осигуреникот еветуално gi imal pred настанувањето на nesre}niot slu~aj. 
(2) Ako nesre}niot slu~aj imal za posledica smrt na osigurenikot, korisnikot na osiguruvaweto 

mora toa vedna{ pismeno da go prijavi kaj osiguruva~ot i da ja обезбеди potrebnata 
dokumentacija. 

(3) Za utvrduvawe na va`nite okolnosti povrzani so prijaveniot nesre}en slu~aj, dogovara~ot na 
osiguruvaweto opolnomo{tuva, a osigurenikot i korisnikot na osiguruvaweto se dol`ni da go 

opolnomo{tat osiguruva~ot za обезбедување na site potrebni podatoci i појаснувања od koi 
bilo drugi pravni ili fizi~ki lica. 
 
 
 
 

^len 14 - UTVRDUVAWE NA PRAVATA NA KORISNIKOT НA OSIGURUVAWE 

 
(1) Ako poradi nesre}niot slu~aj настапи смрт на osigurenikot, korisnikot na osiguruvaweto е 

должен da ja podnese polisata, доказ за уплатената премија и докази дека смртта настапила како 
последица на несреќен случај. Ako liceto koe nastapuva kako korisnik na osiguruvaweto ne e 
kako takvo konkretno navedeno vo Dogovorot za osiguruvawe, mora da go doka`e svoeto pravo 

зa primawe na осигурените sumi. 

(2) Ако несреќниот случај оставил како последица инвалидитет, осигуреникот е должен da gi 

dostavi polisata, dokaz za уплатена premija, dokaz za okolnostite pod koi nastanal nesre}niot 

slu~aj i медицинска документација како dokaz za utvrdeni трајни posledici, zaради 

oпределување na kone~niot процент na traen invaliditet. 

(3) Процентот na invaliditet se odreduva spored Tabela на инвалидитет za odreduvawe na trajna 

zaguba na op{ta rabotosposobnost poradi nesre}en slu~aj (vo ponatamo{niot tekst: Tabela na 

invaliditet), која е составен дел од овие Услови. Individuаlnite sposobnosti na osigurenikot, 

socijalnata polo`ba ili delokrugot na rabota (profesionalna sposobnost) ne se zemaat 

предвид pri odreduvawe na stepenot na invaliditet. Ако некоја последица или загуба на орган 
не е предвиден со Табелата, процентот на инвалидитет се определува во согласност со слични 
оштетувања што се предвидени со табелата. 

(4) Pri zaguba na pove}e ekstremiteti ili organi poradi eden nesre}en slu~aj, procentite za 
invaliditet za sekoj poedine~en ekstremitet ili organ se sobiraat. 

(5) Ako zbirot na procentite za invaliditet za zaguba ili o{tetuvawe na pove}e ekstremiteti 
ili organi poradi eden nesre}en slu~aj, spored Tabelata iznesuva pove}e od 100%, 
osiguruva~ot ne e dol`en da isplati pove}e otkolku {to iznesuva sumata na osiguruvawe za 
celosen invaliditet. 

(6) Za pove}eкратни povredi na ist ekstremitet ili organ, osiguruva~ot e dol`en da go isplati 
najmnogu onoj procent na invaliditet koj, spored Tabelata, e odreden za celosna zaguba na 

ekstremitet ili organ, odnosno del od ekstremitet ili organ, при што за најголемото оштетување 
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се зема процентот предвиден во Табелата, за следното најголемо оштетување се зема половина од 
процентот предвиден во Табелата итн. по ред ¼ , ⅛ итн.). 

(7) Ako op{tata rabotosposobnost na osigurenikot bila namalena u{te pred nesre}niot slu~aj, 

obvrskite na osiguruva~ot se odreduvaat spored noviot invaliditet nezavisнo od prethodniot, 
osven vo slu~aj ako osigurenikot go izgubi ili o{teti ve}e prethodno o{teteniot 
ekstremitet, organ ili zglob. Vo takov slu~aj, osiguruva~ot ja ispla}a samo razlikata pome|u 
prethodniot i noviot stepen na invaliditet, no najmnogu razlikata do invaliditetot koj 
spored Tabelata e predviden za nepodvi`nost na zglob, odnosno celosna zaguba na ekstremitet 
ili organ, odnosno del od ekstremitet ili organ. 

(8) Ako osigurenikot poradi nesre}niot slu~aj e privremeno nesposoben za rabota, treba za toa 
da dostavi potvrda od lekarot koj go lekuval. Potvrdata mora, pokraj lekarskiot naod po ~len 

13, stav 1, to~ka 3 od ovie Op{ti uslovi, da sodr`i isto taka и celosna dijagnoza, to~ni 
podatoci za toa koga po~nal da se lekuva poradi nesre}niot slu~aj i do koj den traelo 
lekuvaweto na posledicite od nesre}niot slu~aj. 

(9) Ako poradi nesre}niot slu~aj e potreben prestoj i lekuvawe vo bolnica, i vo Dogovorot za 

osiguruvawe e dogovoren i nadomest za bolni~ki den, osigurenikot e dol`en веднаш po 
zavr{enoto lekuvawe na osiguruva~ot da mu dostavi originalna potvrda za prestojot vo 
bolnica, koja mora da sodr`i prezime, ime i adresa na osigurenikot, datum na ra|awe, datum na 
priem i otpu{tawe od bolnica, dijagnoza i tek na lekuvaweto. 

(10) Za osigurenite slu~ai za koi va`at obvrskite spored Dogovorot za osiguruvawe, na 
osigurenikot ili korisnikot na osiguruvaweto }e mu se nadomestat doka`anite tro{oci za 
пополнување na lekarskite uvеrenija, koi pokraj dokumentite navedeni vo ~len 13, stav 1, to~ka 
3 i ~len 14 od ovie Op{ti uslovi, dopolnitelno i konkretno gi bara osiguruva~ot. 

Osiguruva~ot ima pravo da prezeme sѐ {to e potrebno za pregled na osigurenikot kaj lekar, 

lekarska komisija ili zdravstveni institucii. 
 

^len 15 - ISPLATA NA ОСИГУРЕНИТЕ SUMI 

 
(1) Osiguruva~ot isplatuva suma na osiguruvawe, odnosno nejzin soodveten del, na korisnikot na 

osiguruvaweto ili dogovoren nadomest na osigurenikot vo rok od 14 denа od priemot na site 
dokazi za postoewe i visina na svoite obvrski.  

(2) Kone~niot stepen na invaliditet se odreduva po zavr{enoto lekuvawe, koga posledicite од 
o{tetuvaweto miruvaat, t. e. koga spored lekarski predviduvawa ne mo`e da se o~ekuva 
sostojbata da se vlo{i ili podobri. Ako taa sostojba ne nastapi nitu po istekot na tretata 

godina od denot na nesre}niot slu~aj, kako kone~na se zema sostojbata prед istekot na ovoj rok 
i spored nea se opredeluva kone~niot stepen na invaliditet. 

(3) Sѐ dodeka ne e mo`no da se utvrdi kone~niot stepen na invaliditet na osigurenikot, 

osiguruva~ot e dol`en на барање на осигуреникот da му isplati iznos koj neоsporno odgovara na 
procentot na invaliditet za koj vrz osnova na lekarskata dokumentacija u{te toga{ bez 

dvoumewe mo`e da se potvrdi deka trajno }e ostane. Осигурувачот нема да исплати аконтација 
ако пред тоа не е утврдена неговата обврска со оглед на околностите под кои настанал несреќниот 
случај. 

(4) Ako osigurenikot umre pred istekot na edna godina od denot na nastanuvawe na несреќниот slu~aj 
od posledicite na toj slu~aj, a stepenot na invaliditet bil ve}e odreden, osiguruva~ot ja 
ispla}a sumata na osiguruvawe za smrt, odnosno razlikata pome|u sumata na osiguruvawe za smrt 
i iznosot koj prethodno mu go isplatil za invaliditet. 

(5) Ako stepenot na invaliditet ne bil odreden, a osigurenikot umre od posledici na istiot 
nesre}en slu~aj, osiguruva~ot ja ispla}a sumata na osiguruvawe za smrt, odnosno razlikata 
pome|u taa suma i eventualno prethodno isplatena akontacija za invaliditet, no samo toga{ ako 
osigurenikot umre najdocna vo rok od tri godini od denot na nastanuvawe na nesre}niot slu~aj. 

(6) Ako osigurenikot umre vo rok od tri godini od nastanuvaweto na nesre}niot slu~aj poradi koja 

bilo druga pri~ina osven pri~inite navedeni vo prethodniоt stav od ovoj ~len, a stepenot na 
invaliditet сѐ уште ne bil utvrden, invaliditetot se odreduva vrz osnova na postojnata 
medicinska dokumentacija. 

(7) Ako nesre}niot slu~aj ima za posledica minliva nesposobnost za rabota na osigurenikot, a so 
Dogovorot za osiguruvawe dogovorena e isplata na dneven nadomest, osiguruva~ot mu isplatuva 
na osigurenikot nadomest vo dogovorenata visina od denot nazna~en na polisata (dogovorena 
karenca). Dokolku toj den ne e odreden, toga{ od prviot den koj sleduva posle denot koga 
zapo~nalo lekuvaweto kaj lekar ili vo zdravstvena institucija, pa do posledniot den do koga 
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trae привремената nesposobnost za rabota, odnosno do smrt ili do utvrduvawe na celosen 
invaliditet. Dnevniot nadomest ne se ispla}a za vreme na minliva nesposobnost za rabota posle 
utvrduvawe na kone~niot stepen na invaliditet. 

        Dnevniot nadomest go priznava, odnosno go odreduva osiguruva~ot vrz osnova na zdravstvenata 
dokumentacija. 

          Kako isklu~ok, se priznava dneven nadomest za vreme na imobilizacija (gips, longeta), iako vo 
me|uvreme osigurenikot ja izvr{uval svojata redovna rabota. 

         Dnevniot nadomest se isplatuva za najmnоgu 200 (двестe) dena na minliva nesposobnost za rabota. 

          Ako minlivata nesposobnost za rabota bila prodol`ena od koi bilo drugi zдravstveni pri~ini, 
osiguruva~ot e dol`en da isplati dneven nadomest samo za onoj del od traeweto na nesposobnosta 

za rаbota koj e isklu~ivo nastanat kako posledica na nesre}niot slu~aj. 
(8) Ako so Dogovorot za osiguruvawe e dogovoren i povrat na tro{ocite za lekuvawe, osiguruva~ot 

}e mu gi nadomesti na osigurenikot - bez ogled na toa dali ima drugi posledici - spored 
podnesenite dokazi, site realni i potrebni tro{oci za lekuvawe, no najmnogu до sumata 
navedena vo polisata.  

Vo tie tro{oci se vbrojuva i lekuvawe vo lekuvali{ta, samo ako osigurenikot bil upaten tamu 
vo soglasnost so odredbite od Zakonot za zdravstveno osiguruvawe vo vrska so koristewe na 
pravata od zadol`itelnoto zdravstveno osiguruvawe. 

(9) Vo tro{ocite za lekuvawe od prethodniot stav se vbrojuvaat u{te i tro{ocite za ve{ta~ki 
ekstremiteti i zamena na zabi, i tro{ocite za nabavka za drugi pomagala, ako toa e potrebno 
spored procenata na lekarot.  

(10) Не постои обврска на осигурувачот да ги надомести трошоците за лекување ако осигуреникот има право 

на бесплатно лекување во јавните здравствени установи, односно осигурувачот е обврзан да го 

надомести оној дел од трошоците за лекување кои ги поднесува осигуреникот самостојно на име 

партиципација лекувајќи се во јавните здравствени установи. 

(11) Ako poradi nesre}niot slu~aj e potreben prestoj i lekuvawe vo bolnica i so Dogovorot za 
osiguruvawe dogovoren e nadomest za bolni~ki den, osiguruva~ot go ispla}a dogovoreniot iznos 
za bolni~ki den za sekoj kalendarski den na prestoj na osigurenikot vo bolnica, no najmnogu do 
365 dena vo dve godini od denot na nastanuvawe na nesre}niot slu~aj.  

         Vo bolnici, vo smisla na gorniot stav, se vbrojuvaat op{ti, specijalisti~ki bolnici i kliniki, 
~ija dejnost e podlaboka dijagnostika i lekuvawe. Lekuvali{tata, domovite i ustanovite za 
rekreacija ili odmor ne se vbrojuvaat vo bolnici. 

(12) Ako nesre}niot slu~aj ima za posledica smrt na osigurenikot ili invaliditet, osiguruva~ot mu 
ja ispla}a na korisnikot na osiguruvaweto ili na osigurenikot sumata na osiguruvawe ili 
nejzin del koj bil dogovoren za takvi slu~ai, bez ogled na isplateniot dneven nadomest za 
minliva nesposobnost za rabota, nadomest za bolni~ki den i povrat na tro{ocite za lekuvawe. 

 

^len 16 - OTKA@UVAWE NA DOGOVOROT ZA OSIGURUVAWE 

 
(1) Sekoja dogovorna strana mo`e da go otka`e Dоговорот за osiguruvawe so neodredeнo traewe, 

dokolku Dоговорот ne prestanal да има важност od nekoi drugi pri~ini. Osiguruvaweto se 

otka`uva preku pismen pat, najmalku tri meseci prед istekot na tekovnata godina na 
osiguruvawe. 

(2) Ako osiguruvaweto e sklu~eno na pove}e od 5 (пет) godini, секоја страна po istekot na овој rok, 

so otkazen rok od 6 ({est) meseci, може писмено да ѝ изјави на другата страна дека го раскинува 
Договорот. 

^len 17 - ZASTARUVAWE NA POBARUVAWATA 

(1) Pobaruvawata od Dogovorot za osiguruvawe od posledici na nesre}en slu~aj zastaruvaat spored 

odredbite od Zakonot za obligacioni odnosi. 

 
^len 18 - ODREDUVAWE NA KORISNIK NA OSIGURUVAWETO 

(1) Korisnik na osiguruvaweto vo slu~aj na smrt na osigurenikot може да se odredи na polisata. 
(2) Ako vo polistata ili vo Dopolnitelnite uslovi ne e poinaku dogovoreno, korisnici na 

osiguruvaweto vo slu~aj na smrt na osigurenikot se: 

1. decata i брачниот другар na osigurenikot vo ednakvi delovi; 

2. ako nema брачен другар, decata na osigurenikot vo ednakvi delovi; 



Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) УС-нез/20-12-мк /  

9 
 

3. ako nema deca, брачниот другар i roditelite na osigurenikot. Vo toj slu~aj na брачниот 
другар mu pripa|a polovina od sumata na osiguruvawe, a drugata polovina na roditelite, 
odnosno na onoj roditel koj e `iv. Ako roditelite na osigurenikot umrele pred 

osigurenikot, celata suma na osiguruvawe mu pripa|a na брачниот другар; 

4. аko nema брачен другар i deca, na roditelite od osigurenikot vo ednakvi delovi. Ako e `iv 

samo eden roditel, nemu mu pripa|a celata suma na osiguruvawe; 
5. ako osigurenikot nema lica navedeni vo prethodnite to~ki od ovoj stav, korisnici na 

osiguruvaweto se naslednicite na dogovara~ot vrz osnova na pravosilno sudsko re{enie. 

(3) Брачен другар se smeta lice koe bilo vo brak so osigurenikot vo momentot na negovata smrt. 
(4) Vo slu~aj na invaliditet, minliva nesposobnost za rabota, kako i za povrat na tro{ocite za 

lekuvawe, korisnik na osiguruvaweto e samiot osigurenik, ako ne e poinaku dogovoreno. 
(5) Ako korisnik na osiguruvaweto e maloletno lice, nadomestot od osiguruvaweto im se ispla}a 

na negovite roditeli, odnosno starateli. 

Осигурувачот може да бара од старателот да приложи овластување од надлежниот орган за 
старателство. 
 

Члeн 19 – ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ  
 

(1) Осигуреникот е должен да го извести осигурувачот за: промена на адресата на живеење, односно 
седиштето, промена на своето име или презиме, односно називот на фирмата, промена на 
трансакциска сметка, промена на телефонски број за контакт, во рок од 15 дена од денот на 
настанување на промената. 

 

Член 20 – ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 
Идентитет и контакт-податоци на контролорот и офицерот за заштита на личните податоци: 

 
Назив: Триглав Осигурување АД, Скопје 
Седиште: бул. „8-ми Септември“ бр. 16, Скопје 

 e-mail: 
osig@triglav.mk 

 
Офицер за заштита на личните 
податоци: 

oficer.lp@triglav.mk 

* Дополнителни податоци за офицерот за заштита на личните податоци може да 
најдете на интернет-страницата на Друштвото: https://www.triglav.mk/mk/za-
nas/kontakti  

Член 21 – ОБРАБОТКА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

(1) Триглав Осигурување АД, Скопје врши обработка (собирање, евидентирање, организирање, чување итн.) 
на лични податоци на осигуреници, договарачи на осигурување, нивните законски застапници или 
полномошници во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци и другите 
релеванти позитивни законски прописи, применувајќи соодветни технички и организациски мерки за 
обезбедување безбедност на личните податоци. Собраните лични податоци се дел од збирките на лични 
податоци на Триглав Осигурување АД, Скопје, а Триглав Осигурување АД, Скопје во својство на контролор 
на личните податоци, нив ги користи совесно, законито и согласно целта за која се собрани.  

Член 22 – ЦЕЛИ И ПРАВЕН ОСНОВ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

(1) Триглав Осигурување АД, Скопје собира, обработува, чува, користи и доставува лични податоци кои се 
неопходни при склучување на договорите за осигурување (полиси), врз основа на член 109 од Законот за 
супервизија на осигурување, а во согласност со Законот за заштита на личните податоци. 

(2) Личните податоци се неопходни за обработка од страна на Триглав Осигурување АД, Скопје со цел 
исполнување на правата и обврските што произлегуваат од Договорот за осигурување, односно нивната 
обработка претставува основа за оценување на осигурителнотo покритие и степенот на отштета. 

Член 23 – ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

mailto:osig@triglav.mk
https://www.triglav.mk/mk/za-nas/kontakti
https://www.triglav.mk/mk/za-nas/kontakti
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(1) Личните податоци (телефонски број и електронска адреса – e-mail), Триглав Осигурување АД, Скопје ги 
обработува со цел остварување на контакт поради ефикасно остварување на правата и обврските кои 
произлегуваат од договорите за осигурување (полиси).  

(2) Овие податоци, заради доставување на рекламни материјали, промоции, понуди, како и за други цели на 
директен маркетинг од страна на Групацијата Триглав во Република Северна Македонија, ќе бидат 
искористени само доколку имате дадено согласност, преку одбирање на соодветната опција за 
согласност. 

(3) Со цел водење на постапка за надомест на штета и воспоставување на бази на податоци за настанати 
штети, оценување на осигурително покритие и степен на отштета, Триглав Осигурување АД, Скопје 
обработува и копии од документи во кои се содржани и лични податоци. 

(4) Личните податоци од став 1 и став 2 на овој член Триглав Осигурување АД, Скопје ги обработува само врз 
основа на претходна согласност од субјектот на личните податоци, а недавањето на согласност за 
обработка на овие податоци може да има за последица несоодветно оценување на осигурителното 
покритие или степенот на отштета, или, пак, неисплаќање на отштетното барање.  

(5) Согласноста за обработка на личните податоци од ставот 3 на овој член може да се повлече во секое време 
преку доставување на известување за повлекување на согласност, по пошта на следната адреса: бул. „8-
ми Септември“ бр. 16, 1000 Скопје, со назнака: За офицерот за заштита на лични податоци, или на 
електронската адреса oficer.lp@triglav.mk. Со повлекување на согласноста за обработка на личните 
податоци Триглав Осигурување АД, Скопје ќе прекине со понатамошна обработка на личните податоци и 
ќе ги избрише од базите на податоци, со што можат да настанат последици наведени во став 3 од овој 
член.  

Член 24 – РОКОВИ ЗА ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

(1) Личните податоци Триглав Осигурување АД, Скопје ги чува за целото времетраење на договорниот 
облигационен однос, односно најмногу до 10 години по истекот на Договорот за осигурување, или во 
случај на настанување на штета 10 години по затворањето на случајот на настанување на штетата, односно 
од денот на целосната исплата на надоместокот за настаната штета, согласно член 109, став 8 од Законот 
за супервизија на осигурување.  

(2) По истекот на роковите од став 1 на овој член, личните податоци ќе бидат избришани/уништени од базите 
на податоци на Триглав Осигурување АД, Скопје и нема да се обработуваат за други цели. 

Член 25 – ПРАВА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

(1) Остварување на правата кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (право на пристап, 
корекција, бришење, ограничување на обработката на лични податоци, приговор и преносливост) се врши 
преку доставување на барање на електронската адреса на офицерот за заштита на лични податоци: 
oficer.lp@triglav.mk. На истата електронска адреса може да се достави барање во врска со сите прашања 
поврзани со обработката на личните податоци. 

(2) Доколку субјектот на лични податоци смета дека обработката на личните податоци за целите наведени 
во член 22, од страна на Триглав Осигурување АД, Скопје не е во согласност со одредбите на Законот за 
заштита на личните податоци, или, пак, смета дека е повредено некое право за заштита на личните 
податоци, има право да поднесе барање за утврдување на прекршување на прописите за заштита на 
личните податоци до Агенцијата за заштита на личните податоци, како надлежен орган за вршење надзор 
над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на 
Република Северна Македонија.  

Член 26 – ПРЕНОС НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

(1) Триглав Осигурување АД, Скопје е дел од Групацијата Триглав. Личните податоци на субјектите на лични 
податоци се пренесуваат во рамките на Групацијата, односно во матичното друштвото Заваровалница 
Триглав, каде што се обработуваат само за цели на чување. При вршење на преносот на личните податоци 
се обезбедува високо ниво на технички и организациски мерки за обезбедување на нивна тајност и 
заштита. Исто така, во рамките на Групацијата Триглав се обезбедуваат сите неопходни заштитни мерки 
за обезбедување на тајност и заштита на личните податоци преку стандардните клаузули за заштита на 
личните податоци што се одобрени од страна на Европската комисија. Сите дополнителни информации 
во однос на заштитните мерки може да се добијат со поднесување на барање по пошта на следната 

mailto:oficer.lp@triglav.mk
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адреса: бул. „8-ми Септември“ бр. 16, 1000 Скопје, со назнака За офицерот за заштита на лични податоци, 
или на електронската адреса oficer.lp@triglav.mk.  

Член 27 – OБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ  

(1) Личните податоци за цели на директен маркетинг Триглав Осигурување АД, Скопје ги обработува само 
врз основа на експлицитна согласност за обработка на личните податоци со цел за директен маркетинг 
што го врши Триглав Осигурување АД, Скопје или поврзаните друштва од рамките на Групација Триглав 
во Република Северна Македонија, за своите услуги и услугите на поврзаните друштва од рамките на 
Групација Триглав во Република Северна Македонија. 

Согласноста за обработка на личните податоци за цели на директен маркетинг може да се повлече во секое 
време, бесплатно, со писмено барање (доставено на следната електронска адреса: oficer.lp@triglav.mk, или по 
пошта до Триглав Осигурување АД, Скопје, бул. „8-ми Септември“ бр. 16, 1000 Скопје, со назнака „До офицерот 
за заштита на лични податоци“). 

Член 28 – ЗАСТАРУВАЊЕ НА БАРАЊАТА 

(1) Побарувањата од договорите за осигурување застаруваат во согласност со одредбите од Законот за 
облигациони односи.  

 

Член 29 – ПРИГОВОР (ВОНСУДСКО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ) 
 
(1) Договорните страни се согласни дека сите спорови што произлегуваат од овој Договор ќе се решаваат по 

мирен пат. 
(2) Договарачот на осигурувањето, осигуреникот, односно корисникот на осигурување се согласни дека за 

сите спорни прашања, жалби и несогласувања кои произлегуваат од односот со осигурувачот ќе го 
известат истиот без одложување. Известувањата во форма на приговор од овој став се доставуваат во 
писмена форма, од што со сигурност може да се утврди содржината на известувањето и времето на 
неговото праќање. 

(3) Договарачот на осигурувањето, осигуреникот, односно корисникот на осигурување кој смета дека со 
одлуката (решението) на осигурувачот за отштетното побарување му се нарушени правата од 
осигурувањето, може да поднесе приговор до Комисијата за жалби и приговори на осигурувачот. 

(4) Комисијата за жалби и приговори е должна да донесе одлука по приговорот во писмена форма без 
одложување, но најдоцна во рок од 30 дена од денот на прием на приговорот. 

 
Член 30 – МЕРОДАВНО ПРАВО И СУДСКА НАДЛЕЖНОСТ 

 
(1) За правата и обврските на договорните страни што не се регулирани со овие Услови ќе се применуваат 

одредбите од Законот за облигационите односи и Законот за супервизија на осигурување. Ако со овие 
Услови некое прашање е утврдено спротивно на законските прописи, ќе се применуваат одредбите од 
законот. 

(2) Споровите што настануваат меѓу осигуреникот, од една страна, и осигурувачот, од друга страна, ги решава 
стварно и месно надлежниот суд според седиштето на осигурувачот. 

 
Член 31 – НАДЗОР НАД ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
(1) Орган надлежен за вршење надзор на осигурителното друштво е Агенцијата за супервизија на 

осигурување. 
(2) Во случај осигуреникот да не е задоволен од односот на осигурувачот во текот на траењето на Договорот 

за осигурување, може да достави претставка до Агенцијата за супервизија на осигурување, како надлежен 
орган за надзор над работењето на осигурувачот. 

 
 
Член 32 – ИЗЈАВА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ 
 
(1) Договарачот на осигурувањето /осигуреникот со потписот на Договорот за осигурување/полисата изречно 

потврдуваат дека при склучувањето на Договорот за осигурување писмено се известени од страна на 
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осигурувачот за сите податоци согласно членовите 49 и 50 од Законот за супервизија во осигурувањето и 
дека пред склучувањето на осигурувањето им е оставено разумно време за донесување на конечна 
одлука за склучување на Договорот за осигурување. Согласно ова, договарачот/осигуреникот со потписот 
на Договорот за осигурување/полисата потврдуваат дека се известени и за правото за поднесување на 
жалба. 

Член 33 – ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

(1) Составен дел на Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај е Табелата на 
инвалидитет за одредување на трајна загуба на општата работоспособност поради несреќен случај. 

(2) Осигурувачот ќе го известува договарачот за сите промени во согласност со законските прописи. 
(3) Договарачот е должен без одлагање да го извести осигурувачот за секоја промена во називот на фирмата, 

како и за адресата на седиштето на фирмата. 
 
Член 34 – ВАЖНОСТ НА УСЛОВИТЕ 

Овие Општи услови стапуваат во сила од денот на нивното донесување, а ќе се применуваат од 01.01.2021 
година. 

 


