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

Дополнителни услови за осигурување 
на дарители на крв од последици на 
несреќен случај УС
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член 1: дефиниции и воведни 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	 дарители	 на	 крв	 од	 последици	 на	 несреќен	
случај.

[2]	 Според	 овие	 Дополнителни	 услови	 може	 да	 се	 осигуруваат	
дарители	 на	 крв	 без	 оглед	 на	 нивната	 здравствена	 состојба,	
општа	 работоспособност	 и	 старост,	 и	 тоа	 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 2: опсег на обврските на осигурувачот
[1]	 Осигурувањето	покрива	незгода	која	му	се	случила	на	дарителот	

на	крв:
1)	 на		пат		од		домот		или		работното		место		до		местото		кое		е	

одредено	за	дарување	крв;
2)	 за		време		на		дарување		на		крв		(вклучено		е		и		времето		за	

чекање	пред	и	после	дарувањето	крв);
3)	 на		пат		од		местото		каде		што		се		дарува		крв		до		домот		или	

работното	место.
[2]	 Осигурувањето	покрива	и	незгоди	кои	се	непосредна	последица	

на	дарувањето	крв	и	настанати		поради:
1)	 разни				скриени				физички				и				психички				недостатоци				на	

крводарителот;
2)	 пропусти	на	медицинскиот	персонал;
3)	 самото	крводарување;
4)	 грешки	на	апаратите	за	земање	крв;
5)	 непочитување	на	лекарските	инструкции	после	вадењето	на	

крв	од	страна	на	осигуреникот.
[3]	 Лицата	 кои	 прв	 пат	 даруваат	 крв	 стануваат	 евидентирани	

крводарители	 од	 моментот	 кога	 организирано	 ќе	 се	 упатат	 на	
дарување	на	крв.

член 3: плаќање на премијата
[1]	 Премијата	се	пресметува	врз	основа	на	бројот	на	дарувања	на	

крв	на	секој	крводарител	во	осигурителната		година.
[2]	 Премијата	се	плаќа	однапред	за	сите	евидентирани	крводарители	

според	 	 бројот	 на	 дарувања	 на	 крв	 од	 претходната	 година.	
Конечната	пресметка	на	премијата	се	врши	после	истекувањето	
на	 осигурителната	 година,	 врз	 основа	 на	 вистинскиот	 број	 на	
крводарители,	како	и	бројот	на	дарувања	на	крв.

[3]	 Договарачот	е	должен	во	рок	од	30	дена	после	истекувањето	на	
осигурителната	 година	 да	 го	 пријави	 на	 осигурувачот	 точниот	
број	на	евидентирани	крводарители	и	вкупниот	број	на	дарувања	
на	крв,	како	и	да	ја	уплати	можната	разлика	во	премијата.

[4]	 Договарачот	е	должен	да	 	му	 	дозволи	 	на	 	осигурувачот	 	увид	
во	 својата	 евиденција	 од	 која	 може	 да	 се	 утврди	 бројот	 на	
крводарители,	 вкупниот	 број	 на	 дарувања	 на	 крв,	 како	 и	 тоа	

дали	лицето	на	кое	му	се	случила	незгодата	во	тоа	време	било	
евидентирано	како	крводарител.

[5]	 Обврската	 на	 осигурувачот	 за	 секој	 осигуреник	 постои	 и	 во	
случај	 кога	 договарачот	 ја	 нема	 платено	 премијата	 во	 рокот	
наведен	во	полисата,	а	незгодата	настанала	за	времетраењето	
на	осигурувањето.

Член 4: примена на општи услови за осигурување на 
лица од последици на несречен 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 5: важност на условите
Овие	Дополнителни	услови	стапуваат	во	сила	од	денот	на	нивното	
донесување,	а	ќе	се	применуваат	од	01.01.2021	година.


