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Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
бул. 8-ми Септември бр. 16
1000 Скопје
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Посебни услови за  осигурување на 
лица од последици на несреќен случај 
склучено кон осигурувањето на живот

член 1: општи одредби
[1]	 Со	осигурувањето	на	лица	од	последици	на	несреќен	случај	може	

да	се	осигури	лице	за	случај	на	смрт	поради	несреќен	случај,	за	
целосен	или	делумен	траен	инвалидитет	поради	несреќен	случај,	
за	надомест	за	болнички	ден	во	случај	на	сместување	и	лекување	
на	осигуреникот	во	болница	и	за	случај	на	инвалидитет	од	50	%	и	
повеќе	(месечна	рента	за	инвалидитет),	и	тоа	само	во	случај	ова	
осигурување	да	биде	приклучено	кон	основното	осигурување	на	
живот.

[2]	 Ако	осигурувањето	од	несреќен	случај	е	приклучено	на	основното	
осигурување	на	живот,	составен	дел	на	договорот	за	осигурување	
на	 живот	 со	 вклучено	 дополнително	 осигурување	 од	 несреќен	
случај,	 кој	 е	 склучен	 меѓу	 договарачот	 на	 осигурувањето	 и	
Триглав	 Осигурување	 Живот	 АД	 (во	 продолжение:	 осигурувач),	
се	и	Посебните	услови	за	осигурување	на	лица	од	последици	на	
несреќен	случај.

[3]	 При	ова	осигурување	важат	Општите	услови	за	осигурување	на	
лица	од	последици	на	несреќен	случај	склучено	кон	основното	
осигурување	на	живот,	со	следниве	измени:
1)	 за	 почеток	 и	 крај	 на	 осигурувањето	 и	 обврските	 на	

осигурувачот	 важат	 одредбите	 од	 Општите	 услови	 на	
основното	 осигурување	 на	 живот.	 За	 откажување	 важат	
одредбите	 од	 Општите	 услови	 за	 осигурување	 на	 лица	 од	
последици	 на	 несреќен	 случај	 склучено	 кон	 основното	
осигурување	на	живот;

2)	 лицата	чија	општа	деловна	 способност	 е	намалена	поради	
вродени	 или	 стекнати	 телесни	 мани	 и	 недостатоци,	 како	 и	
болест,	може	да	се	осигураат	по	зголемени	премиски	стапки,	
според	 одредбите	 на	 тарифите	 на	 премии	 за	 осигурување	
на	живот	и	Посебните	услови	за	осигурување	на	зголемени	
ризици.	Во	случај	на	зголемена	опасност	за	настапување	на	
осигурен	 случај	 поради	 вршење	 на	 професија	 или	 поради	
спортска	 дејност,	 во	 согласност	 со	 Табелата	 на	 премии	 се	
пресметува	доплата	на	премијата	за	осигурување;

3)	 во	 случај	 на	 зголемување	 или	 намалување	 на	 осигурените	
суми	од	ова	осигурување,	осигурувачот	гарантира	со	новите	
суми	 за	 осигурување	 од	 00:00	 часот	 на	 датумот	 кој	 на	
полисата	со	додаток	е	наведен	како	почеток	на	измената.

[4]	 Ако	инвалидитетот	поради	еден	несреќен	случај	според	Табелата	
на	инвалидитет	е	100	%,	осигурената	сума	за	траен	инвалидитет	
се	дуплира.

[5]	 Ако	во	договорот	за	осигурување	е	договорена	и	месечна	рента,	
во	 случај,	 кога	 инвалидитетот	 поради	 еден	 несреќен	 случај	
според	 Табелата	 за	 инвалидитет	 изнесува	 50	 %	 или	 повеќе,	
осигурувачот	 ќе	 ја	 исплаќа	 договорената	 месечна	 рента	 во	
период	од	5	години.	Во	тој	случај	престанува	осигурувањето	на	
тој	ризик.

[6]	 Осигурувачот	 исплаќа	 150	 %	 од	 договорената	 осигурена	 сума	
во	случај	на	смрт	поради	несреќен	случај,	ако	осигуреникот,	во	
согласност	со	одредбите	на	Општите	услови	за	осигурување	на	
лица	 од	 последици	 на	 несреќен	 случај,	 умре	 како	 учесник	 во	
сообраќајна	несреќа	или	во	рок	од	една	години	по	сообраќајната	
несреќа	од	нејзините	последици.	За	сообраќајна	несреќа	се	смета	
секој	настан	во	кој	учествува	барем	едно	сообраќајно	средство	

што	 се	 движи.	 Како	 сообраќајни	 средства	 се	 сметаат	 возило,	
воздухоплов,	чамец,	велосипед	и	велосипед	со	помошен	мотор.

	 Притоа:
	-	 како	 возило	 се	 сметаат	 сите	 моторни	 и	 приклучни	 возила	

определени	 со	 Законот	 за	 безбедност	 на	 сообраќајот	 на	
патиштата	,	кои	имаат	важечка	сообраќајна	дозвола;

-	 чамец	е	пловило	определено	согласно	законски	прописи;
-	 воздухоплов	е	направа	како	што	е	определено	во	Законот	за	

воздухопловство;
-	 велосипед	 е	 возило	 како	 што	 е	 определено	 со	 Законот	 за	

безбедност	на	сообраќајот	на	патиштата;
-	 велосипед	со	помошен	мотор	е	возило	како	што	е	определено	

со	Законот	за	безбедност	на	сообраќајот	на	патиштата.
[7]	 Ако	 во	 договорот	 за	 осигурување	 е	 договорен	 надомест	 за	

болнички	 ден,	 осигурувачот,	 без	 оглед	 на	 одредбите	 во	 член	
5,	 став	 4,	 точка	 12	 од	 Општите	 услови	 за	 осигурување	 на	 лица	
од	 последици	 на	 несреќен	 случај	 склучено	 кон	 основното	
осигурување	на	живот,	исплаќа	надомест	за	болнички	ден	и	во	
случај	на	сместување	и	лекување	на	осигуреното	лице	во	болница	
како	 последица	 од	 зараза	 со	 салмонела,	 односно	 легионела.	
Притоа	осигурувачот	е	обврзан	да	исплати	осигурување	само	ако	
наведената	зараза	е	докажана	во	медицинската	документација	
и	 ако	 осигуреникот	 е	 примен	 во	 болница	 и	 е	 лекуван	 само	
поради	таа	зараза.	

член 2: завршни одредби
[1]	 Посебните	 услови	 за	 осигурување	 на	 лица	 од	 последици	 на	

несреќен	случај	склучено	кон	основното	осигурување	на	живот	
важат	 покрај	 Општите	 услови	 за	 осигурување	 на	 живот	 и	
покрај	 Општите	 услови	 за	 осигурување	 на	 лица	 од	 последици	
на	 несреќен	 случај	 склучено	 кон	 осигурувањето	 на	 живот.	 Ако	
нивната	содржина	се	разликува	од	Општите	услови,	важат	овие	
Посебни	услови.


