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

 

 

 

 

 

Инвалидитет 

Пријава на штета 

Пријава на штета - ученици 
 

Согласност за обработка на лични податоци 

Фотокопија од трансакциска сметка на осигуреникот/оштетениот 
 

Медицинска документација за целото времетраење на лекувањето 
(вклучително РТГ графии или ЦД-а од настанатата повреда) 

Извештаи и мислења за привремена спреченост за работа (боледување) 

доколку во полисата е вклучен и осигурен ризик за дневен надомест 

Оригинални сметки за настанатите трошоци (фискални сметки) доколку 

во полисата е вклучен и ризикот трошоци за лекување  
 

Потврда за платена премија кај колективно осигурување од незгода дека работникот/ 

ученикот/студентот е осигурен од незгода. Потврдата е составен дел од образецот за 

пријава на штета (за колективно осигурување)  
Пријава за несреќа на работа (повредна листа) со Мислење од Фондот за здравствено 

осигурување, доколку повредата се случила на работно место (за колективно 

осигурување)  
Записник за повреда од Државен инспекторат за труд, доколку повредата е на работа 

(за колективно осигурување)  

Извод од матична книга на родените за малолетни осигуреници 

Полномошно за застапување во случај пријавата да ја поднесува 
адвокат/адвокатско друштво  

Полициски записник доколку повредата е настаната во сообраќајна незгода 

Останата документација која може да биде побарана од страна 
на Триглав Осигурување АД Скопје  

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВА НА ШТЕТА – ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЛИЦА НА ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН 

СЛУЧАЈ / НЕЗГОДА 

Основна документација 

Дополнителна документација 

https://www.triglav.mk/wps/wcm/connect/portal-mk-p/36d5540c-7d6b-4710-bdfc-909deae71886/Nezgoda+1+FILLABLE.pdf?MOD=AJPERES
https://www.triglav.mk/wps/wcm/connect/portal-mk-p/5b08cee1-df7b-42a1-8e18-008ade3811d5/nezgoda+deca_FILLABLE.pdf?MOD=AJPERES
https://www.triglav.mk/wps/wcm/connect/portal-mk-p/318445b2-66fb-48b1-866e-1d7094290c24/Soglasnost+Licni+podatoci+FILLABLE.pdf?MOD=AJPERES


Смрт од      незгода 

 

Пријава на штета 

Согласност за обработка на лични податоци на оштетените 
 

Копија од трансакциска сметка на оштетените,а во случај на еден корисник нотарски 

заверена Изјава од сите членови на семејство  

Полициски записник или Записник од Јавно обвинителство 

Обдукционен наод во случај на извршена обдукција 

Лекарска потврда за причина на смртта 

Лекарски извештај за причината за смртта 

Извод од матична книга на умрените за осигуреникот 

Извод од матична книга на родени за децата; 

Извод од матична книга на венчани за брачен другар 

 

Потврда за платена премија кај колективно осигурување од незгода дека работникот/ 

ученикот/студентот е осигурен од незгода. Потврдата е составен дел од образецот за 

пријава на штета( за колективно осигурување)  
Полномошно за застапување во случај пријавата да ја поднесува адвокат/адвокатско 

друштво  
Останата документација која може да биде побарана од страна на Триглав 
Осигурување АД Скопје  

Основна документација 

Дополнителна документација 

https://www.triglav.mk/wps/wcm/connect/portal-mk-p/f1e3c2ca-1edf-47de-a536-7facd4084beb/Smrt+FILLABLE.pdf?MOD=AJPERES
https://www.triglav.mk/wps/wcm/connect/portal-mk-p/318445b2-66fb-48b1-866e-1d7094290c24/Soglasnost+Licni+podatoci+FILLABLE.pdf?MOD=AJPERES

