
        Триглав Осигурување Живот АД  
        бул. 8-ми Септември бр. 18 кат 2 
        1000 Скопје 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВА НА ШТЕТА 

 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ СО ШТЕДЕЊЕ 

 

Основна документација 

 

Потребната документација која се поднесува од страна на осигуреникот кон пријавата за осигурен   

случај – доживување, се содржи од: 

- полисата за осигурување на живот во оригинал;  

- извод од матична книга на родени за осигуреникот;  

- изјава за носител на јавна функција од корисникот; 

- согласност за обработка на личните податоци од корисникот; 

- копија од документ за лична идентификација од корисникот;  

- копија од трансакциска сметка на корисникот;  

 

 

 

Потребната документација која се поднесува од страна на осигуреникот кон пријавата за штета од 

несреќен случај, се содржи од: 

- комплетна медицинска документација – отпусна листа, медицински наод, извештај од 

специјалист, ренген снимки или ЦД; 

- согласност за обработка на личните податоци; 

- изјава за носител на јавна функција; 

- копија на документ за лична идентификација; 

- копија од трансакциска сметка. 

 

Потребната документација која се поднесува од страна на осигуреникот при пријавување на штета од 

тешки болести и повреди, се содржи од: 

 

- копија на полиса за осигурување на живот; 

- медицинска документација и историја на болест; 

- комплет здравствен картон или копија од здравствен картон; 

- комплет здравствена книшка или копија од здравствена книшка; 

- согласност за обработка на личните податоци; 

- изјава за носител на јавна функција; 

- копија на документ за лична идентификација; 

- копија од трансакциска сметка. 

 

Потребната документација која се поднесува од страна на корисникот на осигурувањето при 

пријавување на смрт од болест, се содржи од: 

- оригинал полиса за осигурување на живот; 

- извод од матична книга на умрените; 



- извод од матична книга на родените за корисникот/корисниците; 

- потврда за смрт и лекарски извештај за причината за смрт; 

- комплетна медицинска документација доколку претходно имало лекување; 

- здравствен картон; 

- согласност за обработка на личните податоци; 

- изјава за носител на јавна функција од корисникот; 

- решение за спроведена оставинска постапка; 

- копија од документ за лична идентификација од корисникот; 

- копија од трансакциска сметка од корисникот. 

 

Потребната документација која се поднесува од страна на корисникот на осигурувањето при 

пријавување на смрт од несреќен случај, се содржи од: 

- оригинал полиса за осигурување на живот; 

- извод од матична книга на умрените; 

- извод од матична книга на родените за корисникот/корисниците; 

- потврда за смрт и лекарски извештај за причината за смрт; 

- записник од полиција; 

- согласност за обработка на личните податоци; 

- изјава за носител на јавна функција од корисникот; 

- решение за спроведена оставинска постапка; 

- копија од документ за лична идентификација од корисникот; 

- копија од трансакциска сметка од корисникот. 

 

Потребната документација која се поднесува од договорувачот на осигурување за исплата на откуп на 

полисата, се содржи од: 

- оригинал полиса за осигурување на живот; 

- изјава во која договарачот ги наведува причините од кои бара откуп; 

- изјава за исплата на средствата на друг по основ на полисата, во случај кога договорувачот го 

отстапува побарувањето по полисата; 

- согласност за обработка на личните податоци;  

- изјава за носител на јавна функција; 

- копија од документ за лична идентификација и  

- копија од трансакциска сметка 

 

 

Дополнителна документација 

Друштвото може да побара и дополнителни докази кои се 

потребни за утврдување на правото на исплата. 

 

 


