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Триглав Осигурување АД
бул. 8-ми Септември бр. 16
1000 Скопје

Дополнителни услови за осигурување 
на лица од последици на несреќен 
случај при извршување на доброволни 
пожарникарски активности

член 1: општи одредби 
[1]	 Општите	 услови	 за	 осигурување	 на	 лица	 од	 последици	 на	

несреќен	 случај	 (во	 понатамошниот	 текст:	 Општи	 услови)	 и	
овие	 Дополнителни	 услови	 се	 составен	 дел	 од	 договорот	 за	
осигурување	 на	 лица	 од	 последици	 на	 несреќен	 случај	 при	
извршување	на	доброволни	пожарникарски	активности.

[2]	 Договарач	на	осигурувањето	според	овие	Дополнителни	услови	
може	да	биде	секое	доброволно	пожарникарско	друштво,	сојуз	
или	 друго	 правно	 лице	 кое	 во	 рамките	 на	 своето	 работење	
извршува	доброволна	пожарникарска	активност.

член 2: осигурени лица
[1]	 Лицата	наведени	во	член	1,	став	(1)	од	овие	Дополнителни	услови	

се	осигуруваат	без	оглед	на	нивната	здравствена	состојба	и	општа	
работоспособност	 и	 старост,	 како	 и	 без	 плаќање	 на	 зголемена	
премија	во	смисла	на	член	8	став	(1)	точка	6	од	Општите	услови,	
освен	лицата	кои	според	член	4	став	(3)	од	Општите	услови,	во	
секој	случај	се	исклучени	од	осигурување.

член 3: осигурени опасности
[1]	 Осигурувачот	гарантира	за	несреќните	случаи	кои	ќе	му	се	случат	

на	осигуреникот	при	извршување	на	должноста	во	рамките	на	
доброволните	пожарникарски	активности,	и	тоа:
1)	 при	гасење	на	пожар	и	сите	потребни	подготовки	за	тоа,	како	

и	 при	 спасување	 на	 луѓе	 и	 имот	 од	 елементарни	 и	 други	
несреќи;

2)	 при	превентивна,	стражарска	и	чуварска	служба;
3)	 при	 учество	 во	 вежби,	 предавања,	 курсеви	 и	 во	 школи,	

ако	 е	 тоа	 наменето	 за	 стручна	 обука	 на	 членовите;	 	 при	
учество	на	состаноци,	седници	и	собранија	на	кои	членот	е	
повикан	 со	општ	или	 посебен	 повик	од	овластениот	 орган;	
при	учество	на	јавни	настапи,	како	и	на	останати	настапи	со	
пропагандно	 значење;	 при	 учество	 на	 доброволна	 работа	
која	ја	организира	договарачот;

4)	 при	 управување	 и	 возење	 на	 сите	 видови	 возила,	 како	 и	
при	 нивна	 поправка,	 при	 потребна	 манипулација	 со	 овие	
возила	 непосредно	 пред	 почетокот	 на	 возењето	 и	 веднаш	
по	 неговото	 завршување,	 ако	 овие	 возила	 се	 користат	 за	
доброволни	пожарникарски	активности;

5)	 при	преуредување	и	поправка	на	објектите	кои	се	користат	
за	 доброволни	 пожарникарски	 активности;	 при	 набавка	
на	 алат	 и	 прибор	 за	 истата	 намена,	 како	 и	 на	 патување	 за	
тие	 набавки,	 ако	 патувањето	 го	 изврши	 член	 по	 налог	 на	
договарачот.

[2]	 Осигурувачот	 гарантира	 и	 во	 случај	 кога	 задачите	 од	 точка	 1	
од	 претходниот	 став	 ќе	 ги	 изврши	 осигуреникот	 по	 сопствена	
иницијатива.

[3]	 Освен	 несреќните	 случаи	 по	 одредбите	 од	 член	 5	 од	 Општите	
услови,	 во	 осигурување	 се	 вклучени	 и	 болести	 и	 нивни	
последици	кои	настануваат	поради	изложеност	на	студ	и	дожд	
при	 извршување	 на	 доброволни	 пожарникарски	 активности	 и	
вежби,	ако	тие	болести	се	појават	и	лекарски	се	потврдат	во	рок	
од	8	дена	од	завршената	акција.

[4]	 Осигурувачот	не	гарантира	за	последиците	од	несреќните	случаи	
кои	 настануваат	 при	 учество	 на	 забавни	 приредби	 и	 нивни	
подготовки,	 ниту	 за	 последиците	 од	 несреќните	 случаи	 кои	

настануваат	за	време	на	патувања	на	такви	приредби	и	враќање.	
Ако	на	таква	приредба	се	изведува	и	организиран	пропаганден	
настап,	 осигурувачот	 гарантира	 само	 за	 последиците	 на	 оние	
несреќни	случаи	кои	настануваат	за	време	на	таквите	настапи.

член 4: начин на договарање на осигурувањето
[1]	 Осигурувањето	може	да	се	договори	со	список	или	без	список	на	

имиња	на	осигурениците.

член 5: осигурување со список на имиња на 
осигурениците
[1]	 Ако	 е	 договорено	 осигурување	 со	 список	 на	 имиња	 на	

осигурениците,	 осигурени	 се	 само	 оние	 членови	 кои	 се	
поименично	 наведени	 во	 полисата	 или	 списокот	 приложен	 со	
полисата.

[2]	 За	 новопријавените	 членови,	 осигурителното	 покритие	
започнува	во	24:00	часот	оној	ден	кој	е	наведен	како	почеток	на	
осигурување	во	писмената	пријава	предадена	на	осигурувачот,	
но	 не	 пред	 24:00	 часот	 оној	 ден	 кога	 осигурувачот	 ја	 примил	
пријавата.	 За	 одјавените	 членови,	 осигурителното	 покритие	
престанува	 во	 24:00	 часот	 оној	 ден	 кој	 е	 наведен	 во	 одјавата	
како	крај	на	осигурувањето.

[3]	 Во	 секој	 случај,	 осигурителното	 покритие	 за	 поединечен			
осигуреник	престанува	во	24:00	часот	оној	ден	кога	ќе	престане	
да	биде	член	во	организацијата	наведена	во	полисата.

член 6: осигурување без список на имиња на 
осигурениците
[1]	 Ако	 е	 договорено	 осигурување	 според	 бројната	 состојба,	 без	

список	на	имиња	и	без	клаузули	за	пресметка	на	премијата	на	
крајот	 на	 осигурителната	 година,	 осигурени	 се	 сите	 членови.	
Сумата	 на	 осигурување	 која	 е	 одредена	 на	 полисата	 за	
поединечен	осигуреник	се	менува	и	се	одредува	во	однос	помеѓу	
бројот	 на	 членови	 наведен	 на	 полисата	 и	 вистинскиот	 број	 на	
членови	на	денот	на	несреќниот	случај.	

[2]	 Ако	 е	 договорено	 осигурување	 според	 регистарот,	 картотеката	
или	други	евиденции,	со	клаузула	за	пресметка	на	премијата	на	
крајот	од	осигурителната	година,	осигурени	се	сите	членови	кои	
се	запишани	во	евиденциите.	Сумите	на	осигурување	договорени	
во	 полисата,	 во	 тој	 случај	 не	 се	 менуваат.	 За	 новопримените	
членови	 осигурителното	 покритие	 почнува	 во	 24:00	 часот	 на	
денот	на	пристапување	во	членство,	и	тоа	без	претходна	пријава.

[3]	 Во	 секој	 случај,	 осигурителното	 покритие	 за	 секој	 поединечен	
осигуреник	престанува	во	24:00	часот	оној	ден	кога	престанал	да	
биде	член	во	организацијата	наведена	во	полисата.

член 7: плаќање на премија
[1]	 За	 осигурувањето	 наведено	 во	 член	 5	 од	 овие	 Дополнителни	

услови,	 премијата	 се	 плаќа	 однапред	 за	 цела	 осигурителна	
година	и	тоа	за	вкупниот	број	членови	наведени	во	списокот.

[2]	 За	 осигурувањето	 наведено	 во	 член	 6,	 став	 (1)	 од	 овие	
дополнителни	 услови,	 премијата	 се	 плаќа	 однапред	 за	 цела	
осигурителна	година,	и	тоа	за	вкупниот	број	на	членови	на	денот	
на	договарање	на	осигурувањето.

[3]	 За	 осигурувањето	 наведено	 во	 член	 6,	 став	 (2)	 од	 овие	
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дополнителни	 услови,	 премијата	 се	 плаќа	 однапред	 за	 цела	
осигурителна	година,	и	тоа	за	вкупниот	број	на	членови	на	денот	
на	договарање	на	осигурувањето.	

	 Конечната	 пресметка	 на	 премијата	 се	 врши	 по	 истекот	 на	
осигурителната	 година,	 доколку	 се	 пријавиле	 нови	 членови	 во	
текот	на	годината.	Договарачот	е	должен,	во	рок	од	30	дена	од	
истекот	на	осигурителната	година,	да	го	пријави	бројот	на	нови	
членови	кај	осигурувачот	и	за	нив	да	плати	годишна	премија.

[4]	 Премијата	е	неделива	и	се	плаќа	за	секој	осигуреник	во	годишен	
износ,	без	оглед	на	тоа	колку	време	бил	член	на	организацијата	
во	текот	на	осигурителната	година.

[5]	 Договарачот	 е	 должен	 да	 ја	 плати	 договорената	 премија	 на	
осигурувачот	 за	 сите	 осигуреници	 без	 исклучок	 и	 за	 цело	
времетраење	 на	 осигурувањето,	 во	 рокот	 кој	 е	 наведен	 во	
полисата.

[6]	 Обврската	 на	 осигурувачот	 кон	 поединечен	 осигуреник	
постои	и	во	 случај	 кога	договарачот	не	 ја	платил	премијата	во	
рокот	 наведен	 во	 полисата,	 ако	 несреќниот	 случај	 настанал	
за	 времетраењето	 на	 осигурувањето	 според	 одредбите	 од	
членовите	6	и	15	од	Општите	услови.

[7]	 Договарачот	 е	должен	 да	му	 дозволи	 увид	на	 осигурувачот	 во	
својата	евиденција	од	која	може	да	се		утврди	вистинскиот	број	
на	членови	во	секоја	осигурителна	година,	како	и	дали	лицето	на	
кое	му	се	случил	несреќниот	настан	бил	член	на	организацијата	
на	денот	на	несреќниот	случај.

член 8: исплата на дневен надомест
[1]	 За	исплата	на	дневен	надомест	се	зема	во	обѕир	само	времето	

во	 кое	 осигуреникот	 бил	 неспособен	 за	 извршување	 на	 своите	
редовни	работни	задачи,	но	не	времето	во	кој	бил	неспособен	за	
извршување	на	доброволни	пожарникарски	активности.

член 9: ограничување на опсегот на обврските на 
осигурувачот
[1]	 Ако	осигуреникот	во	моментот	на	несреќниот	случај	бил	постар	

од	75	години,	осигурувачот	исплаќа	50%	од	износот	кој	инаку	би	
морал	да	го	плати.

член 10: осигурување на подмладок
[1]	 Според	овие	Дополнителни	услови,	се	осигуруваат	и	членови	на	

подмладок	до	навршени	14	години,	и	тоа	со	посебна	полиса.
[2]	 Ако	 поради	 несреќен	 случај	 умре	 осигуреник	 помлад	 од	

14	 години,	 осигурувачот	 ја	 исплаќа	 договорената	 сума	 на	
осигурување	за	случај	смрт	од	незгода	наведена	во	полисата.

[3]	 Доколку	 не	 е	 поинаку	 договорено	 во	 полисата,	 корисник	 се	
смета:
1)	 за	случај	смрт	–		согласно	одредбите	од	член	17	од	Општите	

услови;
2)	 за	случај	инвалидитет	–		самиот	осигуреник;
3)	 за	 поврат	 на	 трошоците	 за	 лекување	 -	 лице	 кое	 ќе	 докаже	

дека	ги	платило	трошоците	за	лекување	или	дека	мора	да	ги	
плати.

член 11: пријава на осигурениот случај
[1]	 Договарачот	 е	 должен	 да	 го	 пријави	 на	 осигурувачот	 секој	

несреќен	 случај	 кој	 му	 се	 случил	 на	 членот	 при	 осигурената	
активност	 и	 да	 му	 ги	 даде	 на	 осигурувачот	 сите	 потребни	
податоци	за	утврдување	на	постоењето	и	висината	на	неговите	
обврски.

член 12: завршни одредби
[1]	 Овие	 Дополнителни	 услови	 важат	 заедно	 со	 Општите	 услови.	

Доколку	 нивната	 содржина	 се	 разликува	 од	 Општите	 услови,	
тогаш	важат	овие	Дополнителни	услови.


