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ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

(1). Општите услови за осигурување на лица од 
последици на несреќен случај (незгода) и 
овие Дополнителни услови за осигурување 
на учесници во доброволни работни акции 
од последици на несреќен случај (во 
понатамошен текст: Дополнителни услови), 
се составен дел на договорот за 
осигурување на учесници во доброволни 
работни акции од последици на несреќен 
случај (незгода), што договорувачот на 
осигурувањето ќе го склучи со АД 
Осигурителна полиса - Скопје (во 
понатамошен текст: осигурувач). 

(2) Договорувач на осигурувањето може да 
биде младинска организација, инвеститори 
на работите, градежни претпријатија и 
други правни лица. 

(3) Лицата што се осигуруваат по овие 
Дополнителни услови осигурени се без 
оглед на нивната здравствена состојба, 
општата работна способност и годините на 
староста, како и без плаќање на зголемена 
премија во смисла на член 9 став (1) точка 
4 од Општите услови освен лицата 
потполно лишени од деловна способност, 
кои во секој случај се исклучуваат од 
осигурувањето. 

 

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

Член 2 

(1) Во однос на секој одделен осигуреник 
осигурувањето започнува од моментот на 
неговото поаѓање од својата куќа на акција 
и трае се до неговото враќање од акција, 
при што како патување при заминувањето 
и враќањето се подразбира директниот пат 
од станот на осигуреникот во местото 
одредено за формирање на работната 
бригада и од местото на расформирање на 
бригадата до куќата. 

(2) Осигурувањето трае за секој одделен 
осигуреник најмногу два месеца, не 
сметајќи ги во тоа време патувањата при 
заминувањето на акцијата и при враќањето 
од акцијата, како и времето што е потребно 
за подготвување на враќањето по 
завршената акција. 

(3) Ако младинецот остане на работна акција 
повеќе од два месеци, треба да биде 
повторно осигурен и да се плати премија за 
следните два месеци. 

 

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ 

Член З 

(1) Несреќниот случај што ќе настане за време 
на патувања што ги презеле одделните 
младинци со цел за вршење приватни 
работи не е опфатен со осигурувањето. 

(2) Лица што учествуваат на работите во 
својство на платени работници не се 
опфатени со осигурувањето во смисла на 
овие Дополнителни услови. 

 

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА 

Член 4 

(1) Премијата е неделива и во секој случај се 
наплатува во износ за двомесечно траење 
на осигурувањето, без разлика дали 
осигурувањето трае помалку од два 
месеца. 

(2) Ако не е договорено поинаку, 
договорувачот е должен да ја плати 
премијата одеднаш однапред, во рокот 
наведен во полисата, за сите младинци чиј 
број се утврдува според планот на целата 
акција. 

(3) Договарачот е должен да води уредни 
евиденции за сите младинци, да го 
известува осигурувачот за бројната 
состојба на секоја смена што заминува на 
акција, најдоцна во рок од 30 дена од 
нејзиното настапување и по завршувањето 
на целата акција веднаш, а најдоцна во рок 
од 30 дена, да му достави на осигурувачот 
точни податоци за бројот на сите младинци 
што учествувале во целата акција. Доколку 
се покаже дека во сите смени учествувале 
во акцијата повеќе младинци од бројот што 
е означен во полисата и за кои е платена 
премија, за оние младинци што го 
преминуваат овој број, договарачот на 
осигурувањето е во обврска во истиот рок 
да му доплати на осигурувачот соодветна 
премија, а доколку нивниот број е помал, 
осигурувачот е должен да му ја врати на 
договарачот на осигурувањето повеќе 
наплатената премија. 

(4) Договарачот е должен да му ги плаќа на 
осигурувачот договорените износи на 
премијата за сите осигуреници без 
исклучок и за сето времетраење на 
осигурувањето во рокот означен во 
полисата. Ако премијата се испраќа по 
пошта, се смета дека е платена во 24,00 
часот во оној ден на кој е уплатена во 
пошта, а ако се плаќа со вирман се смета 
дека е платена во 24,00 часот во оној ден 
на кој е предаден вирманскиот налог во 
банка. Ако договарачот на осигурувањето, 
не ја плати доспеаната премија до 
договорениот рок а тоа не го направи друго 
заинтересирано лице, договорот за 
осигурување престанува по истекот на 30 
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дена од денот кога на договарачот му е 
врачено препорачано писмо од 
осигурувачот со известување за 
доспеаната на премијата, со тоа што тој рок 
не може да истече пред да поминат 30 дена 
од доспеаната на премијата. 

(5) Обврската на осигурувачот постои спрема 
секој осигуреник поодделно и во случај кога 
договарачот не ја плати премијата во рокот 
означен во полисата, ако несреќниот случај 
настане за времетраењето на 
осигурувањето во смисла на член 6 и 19 од 
Општите услови, како и член 3 од овие 
Дополнителни услови. 

 

КОРИСНИК НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 5 

Ако поинаку не е договорено во полисата, 

договарачот е корисник на осигурувањето во случај 

на смрт на осигуреникот. 

ПРИЈАВА НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ 

Член 6 

Договарачот е должен секој несреќен случај што ќе 

му се случи на осигуреникот да го пријави на 

осигурувачот во рокот предвиден во член 13 од 

Општите услови, да приложи записник за несреќен 

случај чии последици се опфатени со ова 

осигурување и да ги даде сите важни известувања 

кои се потребни за разјаснување на случајот, а кои 

се од важност за обврските на осигурувачот. 

ОБВРСКА НАОСИГУРУВАЧОТ КОГА 

 ОСИГУРЕНИЦИТЕ СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ГОДИНИ 

Член 7 

Ако поради несреќен случај настапи смрт на 

осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е 

во обврска да исплати на име трошоци за погреб 

договорената осигурена сума за случај на смрт, но 

најмногу износот кој како максимален е утврден со 

Одлука на Одборот на директори на АД 

Осигурителна полиса - Скопје. 

ПРАВНА ПОУКА 

Член 8 

Осигуреникот има право до Агенцијата за 

супервизија на осигурување како надлежен орган за 

супервизија на друштвото за осигурување, да 

достави претставка во однос на друштвото. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 9 

Овие Дополнителни услови важат со Општите 

услови за осигурување на лица од последици на 

несреќен случај, а доколку нивната содржина е во 

спротивност со содржината на Општите услови, 

важат овие Дополнителни услови. 

ЧЛЕН 10 

Овие Услови влегуваат во сила од 01.01.2021г. со 

што престануваат да важат Дополнителните 

условите за осигурување на учесници во 

доброволни работни акции од последици на 

несреќен случај (незгода) (пречистен текст) бр.07-

15/2-1/31 од 03.01.2014г. 

Одбор на директори 
                                                      Претседател 

 
М-р.Виктор Влашки 

 

 


