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

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

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	при	извршување	на	 спортски	активности	
од	последици	на	несреќен	случај.

[2]	 Договарач	на	осигурувањето	може	да	биде	правно	или	физичко	
лице.

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	настанат:

1)	 при	спортски	активности	во	дисциплината	која	е	конкретно	
наведена	 во	 полисата,	 како	 и	 сите	 други	 дисциплини	 кои	
според	 списокот	 на	 спортови	 по	 класи	 на	 опасности	 во	
тарифата	 на	 премии,	 спаѓаат	 во	 иста	 или	 пониска	 (помала	
опасност)	 класа	 на	 опасност	 во	 однос	 на	 спортската	
дисциплина	која	е	наведена	во	полисата;

2)	 при	 патување	 на	 натпревари,	 односно	 тренинзи,	 како	 и	 на		
пат	од	местото	на	живеење	до	просторот	за	натпреварување	
односно	тренинг,	во	места	надвор	од	седиштето	на	спортската	
организацијата;

3)	 при	 извршување	 на	 должност	 по	 налог	 на	 управата	 на	
спортската	 организација,	 и	 тоа:	 при	 учество	 на	 состаноци,	
конференции,	набавки	на	спортски	реквизити	и	сл.,	како	и	на	
патувања	поради	извршување	на	овие	задачи.

[2]	 Ако	 несреќниот	 случај	 настане	 при	 спортска	 активност	 во	
дисциплината	 која	 не	 е	 конкретно	 наведена	 во	 полисата,	 а	 во	
тарифата	 на	 премии	 е	 распределена	 во	 повисока	 (поопасна)	
класа	на	опасност	од	спортот	наведен	во	полисата,	договорените			
суми	 на	 осигурување	 се	 намалуваат	 во	 однос	 помеѓу	 реално	
платената	премија	и	премијата	која	би	морала	да	биде	платена	
за	соодветната	повисока	класа	на	опасност.

[3]	 Осигурувачот	 нема	 никакви	 обврски	 за	 несреќните	 случаи	 кои	
настануваат	од	причини	наведени	во	член	9	од	Општите	услови.

член 4: осигурување со список на имиња на 
осигурениците
[1]	 Ако	 е	 договорено	 осигурување	 со	 список	 на	 имиња	 на	

осигурениците,	 осигурени	 се	 само	 оние	 спортисти	 на	
организацијата	 наведена	 на	 полисата,	 кои	 се	 поименично	
наведени	во	полисата	или	списокот	приложен	кон	полисата.

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

[3]	 Во	 секој	 случај,	 осигурителното	 покритие	 престанува	 за	 секој	
спортист	во	24:00	часот	оној	ден	кога	му	прекинува	членството	
во	организацијата	наведена	во	полисата.

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

осигурениците,	 осигурени	 се	 сите	 членови	 кои	 во	 службената	
евиденција	 на	 спортската	 организација	 се	 водат	 како	 активни	
членови.

[2]	 Ако	 е	 договорено	 осигурување	 со	 фиксна	 и	 непроменлива	
годишна	премија	 -	без	клаузули	за	пресметка	на	премијата	на	
крајот	 од	 осигурителната	 година	 -	 сумите	 на	 осигурување	 кои	
се	 наведени	 на	 полисата	 за	 поединечен	 спортист	 се	 менуваат	
кога	ќе	настане	несреќен	случај.	Се	одредуваат	во	однос	помеѓу	
бројот	 на	 спортисти	 наведен	 во	 полисата	 и	 вистинскиот	 број	
на	 спортисти	кои	 се	водат	како	активни	членови	во	 спортската	
организација	на	денот	на	несреќниот	случај.

[3]	 Ако	е	договорено	да	се	изврши	конечна	пресметка	на	премијата	
по	истекот	на	осигурителната	година	врз	основа	на	просечниот	
број	на	членови,	сумите	на	осигурување,	наведени	во	полисата	
за	секој	осигуреник,	не	се	менуваат.

[4]	 За	 новопримените	 членови	 во	 спортската	 организација,	
осигурителното	покритие	започнува			во			24:00			часот			на			денот			
кога	пристапува	во	членство,	и	тоа	со	претходна	пријава.

[5]	 Во	 секој	 случај,	 осигурителното	 покритие	 за	 поединечен	
спортист	престанува	во	24:00	часот	оној	ден	кога	му	престанало	
членството	во	организацијата	наведена	во	полисата.

член 6: плаќање на премија
[1]	 За	 осигурување	 врз	 основа	 на	 член	 4,	 став	 (1)	 од	 овие	

дополнителни	 услови,	 премијата	 се	 плаќа	 однапред	 за	 цела	
осигурителна	година,	и	тоа	за	вкупниот	број	на	осигуреници.

[2]	 За	 осигурување	 врз	 основа	 на	 член	 5,	 став	 (2)	 од	 овие	
Дополнителни	 услови,	 премијата	 се	 плаќа	 однапред	 за	 цела	
осигурителна	 година,	 и	 тоа	 за	 бројот	 на	 спортисти	 наведен	 во	
полисата.

[3]	 За	 осигурување	 врз	 основа	 на	 член	 5,	 став	 (3)	 од	 овие	
Дополнителни	 услови,	 премијата	 се	 плаќа	 при	 договарање	 на	
осигурувањето	за	цела	осигурителна	година,	и	тоа	за	вкупниот	
број	 на	 спортисти	 запишан	 во	 службената	 евиденција	 на	
договарачот	 на	 денот	 на	 договарање	 на	 осигурувањето.
Конечната	 пресметка	 на	 премијата	 се	 врши	 по	 истекот	 на	
осигурителната	 година,	 според	 просечната	 бројна	 состојба	 на	
спортисти.	 Просечната	 бројна	 состојба	 се	 утврдува	 така	 што	 се	
собираат	 бројните	 состојби	 на	 спортисти	 според	 службената	
евиденција	 од	 договарачот	 на	 последниот	 ден	 од	 секој	 месец	
во	 осигурителната	 година	 за	 која	 се	 пресметува	 премијата	
и	 добиениот	 збир	 се	 дели	 со	 12.	 Ако	 притоа	 се	 утврди	 дека	
просечниот	 број	 на	 спортисти	 е	 поголем	 од	 бројот	 на	 денот	
на	 договарање	 на	 осигурувањето,	 договарачот	 е	 должен	 да	
ја	 плати	 разликата	 на	 премијата	 во	 рок	 од	 триесет	 (30)	 дена	
по	 извршената	 пресметка.	 Ако	 бројот	 е	 помал,	 осигурувачот	
е	 должен	 во	 истиот	 рок	 да	 му	 го	 врати	 вишокот	 од	 платената	
премија	на	договарачот.

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

[5]	 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.

[6]	 Договарачот	 е	 должен	 да	 му	 дозволи	 увид	 на	 осигурувачот	
во	 својата	 евиденција	 од	 која	 може	 да	 се	 утврди	 вистинскиот	
број	 на	 спортисти	 и	 исто	 така,	 на	 барање	 на	 осигурувачот,	 да	
му	приложи	писмена	потврда	за	овластениот	спортски	сојуз,	за	
бројот	на	регистрирани	спортисти	на	денот	на	несреќниот	случај.

член 7: ограничување на опсегот на обврските на 
осигурувачот
[1]	 Ако	осигуреникот	во	моментот	на	несреќен	случај	е	постар	од	75	

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

член 8: исплата на дневен надомест
[1]	 Ако	 е	 договорено	 осигурување	 за	 минлива	 неспособност	 за	

работа,	 осигурувачот	 му	 исплаќа	 на	 осигуреникот,	 кој	 поради	
несреќен	 случај	 не	 е	 способен	 за	 работа,	 дневен	 надомест	
во	 договорената	 висина,	 и	 тоа	 од	 првиот	 ден	 кој	 следува	 по	
почетокот	 на	 лекувањето,	 до	 последниот	 ден	 до	 кога	 трае	
неспособноста	за	работа,	но	најмногу	за	двесте	(200)	дена.

	 За	 минлива	 неспособност	 за	 работа	 во	 обѕир	 се	 зема	 само	
времето	 во	 кое	 осигуреникот	 бил	 неспособен	 да	 ги	 извршува	
своите	 редовни	 работни	 задачи,	 а	 не	 и	 времето	 во	 кое	 бил	
неспособен	за	занимавање	со	спорт.

член 9: пријава на осигурениот случај
[1]	 Договарачот	 е	 должен	 да	 го	 пријави	 на	 осигурувачот	 секој	

несреќен	случај	кој	му	се	случил	на	осигурениот	спортист	и	да	му		
ги	даде	на	осигурувачот	сите	потребни	податоци	за	утврдување	
на	постоењето	и	висината	на	неговите	обврски.

член 10: завршни одредби
[1]	 Овие	Дополнителни	услови	важат	заедно	со	Општите	услови	за	

осигурување	на	лица	од	последици	на	несреќен	случај.	Доколку	
нивната	содржина	се	разликува	од	Општите	услови,	тогаш	важат	
овие	Дополнителни	услови.


