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Дополнителни услови за осигурување во случај на 
настапување на инвалидитет од над 50% 

како последица од несреќен случај кон Општите услови за осигурување на живот 
 

WLUI50%‐2/2017 

 
I. Воведни одредби 

Член 1 

 
Доколку тоа е посебно договорено и доколку е платена дополнителна осигурителна премија, со осигурување на живот може да се договори и 
дополнително  осигурување  во  случај  на  настапување  на  инвалидитет  кај  осигуреникот  од  над  50%  (во  понатамошниот  текст:  дополнително 
осигурување).  
За  инвалидитет  како  осигурен  случај  во  смисла  на  овие  Дополнителни  услови  се  смета    повреда  која  како  последица  од  несреќен  случај 
предизвикала инвалидитет во висина од над 50%, во согласност со Табелата за утврдување на процент на траен инвалидитет како последица на 
несреќен случај.  

II. Поим на несреќен случај 
Член 2 

 
1. За несреќен случај во смисла на овие Услови се смета секој настан што е неизвесен и не зависи од волјата на осигуреникот и што, дејствувајќи 

главно однадвор и нагло врз телото на осигуреникот, има за последица целосен или делумен траен инвалидитет на осигуреникот. 
2. Во смисла на претходниот став, несреќните настани кои претставуваат осигурени случаи се наброени во Дополнителните услови за осигурување во 

случај на траен инвалидитет како последица од несреќен случај, кои заедно со Табелата за утврдување на процентот на траен инвалидитет како 
последица на несреќен случај и ова дополнително осигурување се составен дел од Договорот за осигурување. 

3. Во Дополнителните услови за осигурување во случај на траен инвалидитет како последица од несреќен случај се наброени и настани кои не се 
сметаат за несреќни случаи. 

III. Почеток и истек на осигурувањето  
Член 3 

 
1. Дополнителното осигурување  може да биде склучено во исто време со животното осигурување, или пак подоцна, но во текот на траењето на 

основното осигурување. 
2. Доколку дополнителното осигурување е склучено по почнувањето на осигурувањето на живот, обврската на осигурителот започнува во 00.00 часот 

на денот што е утврден во писмениот договор како почеток на дополнителното осигурување, доколку до тој момент е платена првата премија. 
Доколку првата премија не е платена до датумот на почетокот на осигурувањето, обврската на осигурителот почнува во 24.00 часот оној ден кога во 
целост била платена првата договорена премија. 

3. Обврската на осигурителот за дополнително осигурување престанува: 

 во 00.00 часот на денот што во полисата е утврден како ден на истекување на дополнителното осигурување; 

 во  24.00  часот  на  денот  кога  осигурителот  ќе  го  прими  барањето  на  договарачот  на  осигурувањето  за  престанок  на 
дополнителното осигурување, односно во 24.00 часот на денот до кој е платена премијата за дополнителното осигурување; 

 во исто време со престанувањето на обврската за осигурување на живот согласно со истата полиса поради каква било причина; 

 доколку осигуреникот стане душевно болен или му биде целосно одземена деловната способност; 

 доколку настапи смрт на осигуреникот, или му биде утврден траен инвалидитет од над 50%. 
 

IV. Премија на осигурувањето 
Член 4 

 
1. Премијата за ова дополнително осигурување се плаќа во иста валута, на ист начин и истовремено со премијата за осигурување на живот, во 

согласност со Општите услови за осигурување на живот. 
2. Осигурителот има право при исплата на надоместокот од осигурената сума да ги одбие сите доспеани и неплатени премии од полисата и 

неплатени премии од полисата за осигурителната година во која настапила смртта кај осигуреникот. 

 
V. Пријавување на несреќниот случај 

Член 5 
 

1. Осигуреникот кој се здобил со траен инвалидитет како последица на несреќен случај е обврзан: 

 веднаш да оди на лекар, односно да повика лекар заради преглед и обезбедување на потребната помош, и веднаш треба да ги 
преземе сите потребни мерки за лекување и да ги почитува лекарските совети и упатства во врска со лекувањето; 

 за  несреќниот  случај  да  го  извести  осигурителот  во  писмена  форма,  на  формулар  на  осигурителот,  да  достави  полиса,  доказ  за 
околностите на настанувањето на несреќниот  случај  и медицинска документација  (со РТГ  снимки)  со  утврдените последици,  поради 
утврдување  на  конечниот  процент  на  трајниот  инвалидитет  според  лекарот  –  цензор,  и  да  се  подложи  на  преглед,  доколку  тоа  е 
потребно; 

 во известувањето  за несреќниот  случај  да му  ги обезбеди на осигурителот  сите потребни извештаи и податоци,  особено во 
врска со местото и времето на несреќниот случај, целосен опис на настанот, името на лекарот што го прегледал и упатил на 
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лекување,  или  што  го  лекува,  лекарскиот  наод  за  видот  и  тежината  на  телесните  повреди,  за  настанатите  евентуални 
последици, како и податоци за телесните недостатоци и болестите што осигуреникот евентуално ги имал пред настанувањето 
на несреќниот случај. 

2. Трошоците  за  лекарскиот  преглед  и  за  известувањето  (првично  и  конечно  лекарско  уверение,  повторен  лекарски  преглед  и  наод  од 
специјалист), како и останатите трошоци што се однесуваат на докажувањето на околностите за настанувањето на несреќниот случај и правата 
од Договорот за осигурување, ги поднесува подносителот на барањето. 

3. Осигурителот  е  овластен  и  има  право  од  осигуреникот,  договарачот,  корисникот,  здравствената  установа  или  кое  било  друго  правно  или 
физичко лице да бара дополнителни објаснувања и докази, како и да презема, на сопствен трошок, дејства во поглед на лекарски преглед на 
осигуреникот од страна на своите лекари или лекарски комисии, заради утврдување на важните околности за пријавениот несреќен случај. 

4. Доколку договарачот  или осигуреникот  не му  го  пријави несреќниот  случај  на  осигурителот,  или не му  ја  достави целосната медицинска  и 
останата документација, туку веднаш поведе судски спор против осигурителот, таквата тужба ќе се смета за прерана. Сите трошоци за ваквата 
судска постапка, без оглед на исходот, ги поднесува тужителот. 

5. Осигурителот го утврдува процентот на инвалидитет согласно Табелата за утврдување на процентот на траен инвалидитет како последица на 
несреќен случај. 

VI. Обврски на осигурителот 
Член 6 

 
1. Кога ќе настане несреќен случај во смисла на овие Услови, осигурителот ги исплаќа износите што се договорени со Договорот за осигурување, и 

тоа: 

 доколку поради несреќниот случај настапил траен инвалидитет на осигуреникот од над 50%, утврден од страна на лекар – цензор, 
согласно Табелата на инвалидитет, осигурителот е должен да ги плаќа премиите наместо договарачот на осигурувањето до крајот на 
траењето на осигурувањето. Осигурителот ги плаќа сите премии кои се договорени при склучување на Договорот, освен премијата за 
ова дополнително осигурување. 

VII. Постапка на вештачење  
Член 7 

 
1. Ако осигурителот смета дека процентот на инвалидитет е помал од 50%, па со тоа не се исполнети условите за надомест,  го одбива барањето на 

договарачот, како неосновано. 
2. Во тој случај, договарачот може да поднесе приговор до Второстепената комисија на осигурителот во законски рок од денот на приемот на 

известувањето од осигурителот. 
3. Доколку осигурителот и договарачот или осигуреникот не се согласни во поглед на видот, причината или последиците на несреќниот случај и во 

поглед на висината на обврската на осигурителот, утврдувањето на спорните факти им се доверува на вештаците. Еден вештак се именува од 
страна на осигурителот, а другиот од спротивната страна. Пред вештачењето, именуваните вештаци определуваат трет вештак што ќе го даде 
своето стручно мислење единствено во врска со оние факти што се спорни за двајцата вештаци и се во границите на нивните наоди и мислења. 

4. Секоја страна ги плаќа трошоците за вештакот што го именувала, а на третиот вештак секоја страна му исплаќа по половина од трошоците. 

 

VIII. Завршни одредби 
Член 8 

 
1. Во врска со односите меѓу осигурителот, осигуреникот, договарачот на осигурувањето и другите лица на кои се однесува Договорот, а кои не се 

опфатени со овие Услови, ќе се применуваат одредбите од Општите услови за осигурување на живот, Дополнителните услови за осигурување во 
случај на траен инвалидитет како последица на несреќен случај и Табелата за утврдување на процентот на траен инвалидитет како последица на 
несреќен случај. 

Член 9 

 
1. Овие Услови влегуваат во сила од моментот на нивното усвојување. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 01.05.2017 


