
Пријава на штета

Согласност за обработка на лични податоци

Фотокопија од трансакциска сметка на оштетениот

Фотокопија од сообраќајна дозвола за оштетеното возило

Фотокопија од возачка дозвола на возачот на оштетеното возило

Полициски записник

Документација за поправка (фактури,понуда или барање за спогодбено 
утврдување висина на штета, а по извршен увид на возилото од страна  
на Триглав осигурување АД Скопје)

Пријава на штета

Согласност за обработка на лични податоци

Фотокопија од трансакциска сметка на оштетениот

Фотокопија од сообраќајна дозвола за оштетеното возило  

Фотокопија од сообраќајна дозвола  за возилото со кое е причинета штета

Фотокопија од возачка дозвола на возачот на оштетеното возило 

Фотокопија од возачка дозвола на возачот на возилото со кое е причинета штета

Европски извештај за сообраќајната незгода кој треба да биде уредно пополнет и 
потпишан од учесниците
Документација за поправка (фактури,понуда или барање за спогодбено 
утврдување висина на штета,а по извршен увид на возилото од страна  
на Триглав осигурување АД Скопје)

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

За штети со пополнет Европски Извештај

Автомобилска одговорност -материјална штета

Дополнителна документација

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВА НА ШТЕТА 
АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

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

https://www.triglav.mk/wps/wcm/connect/portal-mk-p/318445b2-66fb-48b1-866e-1d7094290c24/Soglasnost+Licni+podatoci+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
https://www.triglav.mk/wps/wcm/connect/portal-mk-p/2aef4706-a0b3-4992-bc66-99c1f182c4fa/Obrazec+Avtoodgovornost_FILLABLE.pdf?MOD=AJPERES
https://www.triglav.mk/wps/wcm/connect/portal-mk-p/2aef4706-a0b3-4992-bc66-99c1f182c4fa/Obrazec+Avtoodgovornost_FILLABLE.pdf?MOD=AJPERES


Пријава на штета

Согласност за обработка на лични податоци на оштетените

Копија од трансакциска сметка на оштетениот

Полициски записник

Медицинска документација во оригинал или препис, од целокупното времетраење на 
лекувањето(вклучително и ртг за тешки телесни повреди)

Пријава на штета

Согласност за обработка на лични податоци на оштетените

Копија од трансакциска сметка на оштетениот/те

Полициски записник

Медицинска документација во оригинал или препис, од целокупното времетраење 
на лекувањето(вклучително и РТГ за тешки телесни повреди)доколку починатото лице 
претходно било примено во здравствена установа

Обдукционен наод доколку е извршена обдукција

Извод од матичната книга на умрените за починатото лице

Извод од матичните книги на родените за барателите;

Извод од матичната книга за венчаните( за брачен другар)

Сметки за погреб и надгробен споменик и доказ за нивно плаќање

Основна документација

Во случај на пријава на смрт потребно е да се достават следните документи:

Автомобилска одговорност - нематеријална штета

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

Дополнителна документација

https://www.triglav.mk/wps/wcm/connect/portal-mk-p/318445b2-66fb-48b1-866e-1d7094290c24/Soglasnost+Licni+podatoci+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
https://www.triglav.mk/wps/wcm/connect/portal-mk-p/470b87f4-365d-4c80-b3ac-9c681979ddcf/Nematerijalna+steta+FILLABLE.pdf?MOD=AJPERES
https://www.triglav.mk/wps/wcm/connect/portal-mk-p/f1e3c2ca-1edf-47de-a536-7facd4084beb/Smrt+FILLABLE.pdf?MOD=AJPERES



