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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 кои службено патуваат од последици на 
несреќен случај. 

[2] Како договарач на осигурувањето настапува правно лице кое 
сака да ги осигура своите вработени, односно членови. 

член 2: осигурени лица 
[1] Осигурени се лицата кои службено патуваат по налог на 

договарачот на осигурувањето. 
[2] Лицата наведени во став (1) од овој член се осигуруваат без оглед 

на нивната здравствена состојба, општа работоспособност и 
старост, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на 
член 9, 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: начин на склучување на осигурувањето 
[1] Осигурувањето на лица кои службено патуваат се склучува без 

посебно наведување на имињата на осигурениците. 
[2] Договарачот на осигурувањето мора да ги внесе во својата 

евиденција имињата на лицата кои службено ќе патуваат пред 
почетокот на патувањето. 

член 4: траење на осигурувањето и гаранцијата 
(покритието) 
[1] Покритието за секое лице кое патува почнува при излегувањето 

од домот, односно службеното место при службено патување и 
престанува при враќање на работното место, односно враќање 
во домот. 

член 5: плаќање на премијата 
[1] Договарачот е должен да ја плаќа премијата во рокот кој е 

договорен во полисата и тоа за сите лица кои патувале во 
изминатиот месец. 

[2] Договарачот е должен да му дозволи на осигурувачот увид во 
неговата евиденција од која може да се утврди бројот и имињата 
на лицата кои патувале. 

[3]  Обврската  на  осигурувачот  кон  секој   осигуреник   постои   и во 
случај кога договарачот не ја платил премијата во рокот 
наведен во полисата, ако незгодата настанала за времетраењето 
на осигурувањето според одредбите на членовите 6 и 16 од 
Општите услови. 

 

Член 6: примена на општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)   

За осигурувањата склучени согласно овие Дополнителни услови се применуваат и Општи услови за осигурување на лица од 

последици на несреќен случај (незгода), доколку не се во спротивност со Дополнителните услови. 

 

Член 7: важност на условите 

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