
 

 

 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
ПОСЕБНИ УСЛОВИ  

ЗА ДОБРОВОЛНО ДОПОЛНИТЕЛНО И ПРИВАТНО 
 ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Јануари 2020 година 
 

Усвоени и донесени со одлука на Управниот одбор на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје 

Арх. бр. 252/0202/1/20 од 08.01.2020 год. 



 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОБРОВОЛНО ДОПОЛНИТЕЛНО И ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

www.winner.mk 

 

 

Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје 

бул. Борис Трајковски бр.62, 1000 Скопје, Р. С. Македонија  

Тел.+389 (02) 32 31 631 Факс.+389 (02) 32 31 632 е-пошта: winner@winner.mk 

 
 

1 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ДОБРОВОЛНО ДОПОЛНИТЕЛНО  И ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

(VIP LIGHT, VIP ELEGANCE, VIP PREMIUM) 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
 
Општите услови за доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување (во 
понатамошниот текст: Општи услови) како и Посебните услови за доброволно дополнително 
и приватно здравствено осигурување (во понатамошниот текст: Посебни услови) 
претставуваат составен дел на доброволно дополнително и приватно здравствено 
осигурување склучено помеѓу Договорувачот и Осигурувачот. 
Во општите услови за Доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување се 
наведени и образложени сите  важни термини кои се употребуваат во Општите и во овие 
Посебни услови. 
Според овие Посебни услови, во согласност со Општите условите, се уредува: 
спроведувањето на доброволното дополнително и приватно здравствено осигурување за 
пакетите VIP LIGHT, VIP ELEGANCE, VIP PREMIUM, начин на склучување на договорот за 
осигурување, ризици кои се покриени со осигурување, висина  на покритие на основа на 
доброволно здравствено осигурување, исклучувања на обврските на Осигурувачот, како и 
други услови кои се од значење за примена на доброволното дополнително и приватно 
здравствено осигурување. 
Со овие Посебни услови се уредуваат правата и обврските помеѓу Акционерското друштво за 
осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошниот текст: Oсигурувач) и 
на имателот на полисата - Договорувач односно Осигуреникот во зависност од видот на 
договорот за доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување. 
 

Член 2 
 
Според овие Посебни услови, осигурувањето може да се склучи како колективно, семејно и 
индивидуално осигурување. 
Колективното осигурување може да се склучи ако Договорувач на осигурување е правно 
лице и склучува договор за осигурување на лица кои се вработени, или кои се ангажирани 
кај Договорувачот по друга основа (во понатамошниот текст: вработени), додека семејно 
осигурување може да се склучи ако Договорувачот на осигурувањето е физичко лице и 
склучува договор за осигурување за себе и за останатите  членови на неговото семејство. 
Договорот за колективно осигурување, договорувачот може да  го склучи за група од 
најмалку 5 (пет) лица кои се во работен однос, и лица кои се работно ангажирани по некоја 
друга основа, односно за најмалку 2 (две) лица доколку се работи за осигурување на 
семејство. 
Според овие Посебни услови, Договорувачот на осигурување може да обезбеди осигурување 
за членовите на семејството на вработен кој е осигуран според овие Посебни услови. 
Осигурителното покритие за членовите на семејството на работникот може да се склучи 
само со ист обем и период како и за работникот. 
Членови на семејството во смисла на овие услови се сметаат за членови на потесното 
семејство (брачен другар или вонбрачен другар, деца родени во брак или надвор од брак, 
посвоени деца и деца земени на издржување) и членови на поширокото семејство 
(родители, очув, маќеа, посвојувач, дедо, баба, внуци, браќа и сестри) кои имаат иста 
адреса на живеење. 
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ДОГОВОРУВАЧ НА ОСИГУРУВАЊЕТО  
 Член 3 

 
Договорувач на доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување (во 
понатамошниот текст: Договорувач) може да биде правно или физичко како и друг правен 
субјект кое во име и за сметка на осигуреникот, односно во свое име и за сметка на 
осигуреникот, ќе склучи договор за доброволно дополнително и приватно здравствено 
осигурување (во понатамошниот текст: договор за осигурување) со Осигурувачот, и кој се 
обврзал за уплата на премијата за осигурување од свои средства или од средствата на 
Осигуреникот. 
Договорувачот е должен да ги информира сите осигурени лица со овие Посебни услови со 
нивната содржина, како и со Општите услови за доброволно дополнително и приватно 
здравствено осигурување кои важат при склучување на договорот за осигурување. 
Договорувачот, односно Осигуреникот при склучување на договор за осигурување со 
Осигурувачот е потребно да ги пријави сите околности и информации кои се релевантни за 
проценка на ризикот и склучување на договор. 
Во текот на осигурувањето, Договорувачот е должен да обезбеди информации за сите други 
промени кои влијаат на информациите дадени при склучување на договорот за осигурување, 
или прво вклучување во осигурување на осигурено лице, односно да го извести 
Осигурувачот за какви било промени во врска со Осигуреникот, како менување на статусот 
на лицето со задолжително здравствено осигурување, менување на адресата, и слични 
важни информации кои се од значење за ваквиот вид на осигурување. 
Сите известувања, пријави, изјави поднесени до Осигурувачот се доставуваат во писмена 
форма. 

 
ОСИГУРЕНИК 

 Член 4 
 

Осигуреник е физичко лице, за кој е склучен договор за доброволно дополнително и 
приватно здравствено осигурување со Осигурувачот, и кој ги користи правата утврдени со 
доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување. 
Под овие услови може да се осигураат лица кои во времето на склучувањето на договорот за 
осигурување имаат својство на осигуреници во задолжителното здравствено осигурување на 
Р. С. Македонија. 
 

КОРИСНИК НА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 5 

 
Корисникот на осигурување е лицето на кое Oсигурувачот му ги надоместува трошоците за 
услугите за здравствено осигурување покриени со овој вид на осигурување. 
 

ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОКРИТИЕ 
Член 6 

 
Осигурувањето важи на територијата на Р. С. Македонија.                                                       
 

ОСИГУРЕНА СУМА 
 Член 7 

 
Договорената осигурана сума изразена во евра, претставува максимален износ на кој 
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Осигурувачот е должен да ги надомести трошоците покриени со осигурувањето, а  кои се 
јавуваат поврзани со здравствената услуга, која му е дадена на Осигуреникот. 
Договорената осигурена сума, односно лимитите и подлимитите  се наведени и прикажани 
во полисата за осигурување. 
Осигурениот износ се намалува за времетраењето на осигурувањето за секоја вредност на 
исплатен надомест на штета за направените трошоци според конкретниот ризик. 
Намалувањето од претходниот став се постигнува така што од расположливата осигурена 
сума се одземаат  исплатените надоместоци за штета (во денари), претворени во евра 
според средниот курс на Народна банка на Р. С. Македонија на денот на пресметката. 
Износот на осигурената сума може да се промени само во случај на обновување на 
осигурувањето. 

 
СКЛУЧУВАЊЕ  НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 8 
 

Договорот се склучува врз основа на член 4 од Општите услови на доброволно 
дополнително и приватно здравствено осигурување. 
 

ПРАШАЛНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ОСИГУРЕНИКОТ 
 Член 9 

 
За склучување на договорот за осигурување за прв пат, од Осигуреникот се бара да пополни 
прашалник за неговата здравствена состојба (во натамошниот текст: Прашалник) во 
согласност со член 4 од Општите услови. 
Осигуреникот е должен точно да одговори на поставените прашања во образецот на 
Прашалникот, и да ја пријави секоја друга околност која му била позната, а од значење за 
проценката на ризикот. 
Ако Договорувачот или Осигуреникот при склучување на договорот за осигурување 
пополнил Прашалник со неточни информации или премолчил некоја околност од таква 
природа каде што Осигурувачот доколку би знаел би ги променил условите на договорот за 
осигурување под изменети околности во согласност со зголемениот ризик, Осигурувачот 
може, во рок од еден месец од дознавање за неточните податоци во Прашалникот или 
премолчување на било каква информација од значење на овој вид на осигурување, на 
Договорувачот му ги промени условите и тоа: 

o ограничување или исклучување на одредени осигурителни покритија; 
o зголемување на премијата за осигурување; 
o примена на одредени посебни каренци. 

Ако Договорувачот не ги прифати предложените измени на условите во писмена форма, во 
рок од 14 дена од денот на приемот на препорачано писмо по предлог од Осигурувачот, 
Осигурувачот може да бара раскинување на договорот за осигурување. 
Во случај на престанок на договорот за осигурување, Осигурувачот ја задржува наплатената 
премија, и има право да бара исплата на вкупната премија за осигурување, ако осигуреното 
лице според договорот за осигурување има пријавено трошоци за здравствени услуги од 
почетокот до раскинување на договорот за осигурување. 
 

ПРОЦЕНУВАЊЕ НА РИЗИК  КОЈ СЕ ПРЕВЗЕМА ВО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 10 

 
Стандарден ризик претставува лице кое во времето на поднесување на Прашалник нема 
субјективни физички или психички симптоми (болест), или тие се со незначителен ризик 
според Осигурувачот. 
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Зголемен ризик преставува лице кое во времето на поднесување на Прашалникот нема 
субјективни или физички психички заболувања и ги извршува сите животни и работни 
активности со повремено или редовно лечење, или лице со кое има една или повеќе 
претходни болести кои се дијагностицирани, а за кои било потребно вонболничко или 
болничко лекување пред почетокот на осигурувањето. 
Степен на зголемен ризик утврдува лекар - цензор, врз основа на податоци од Прашалникот, 
и резултатите од медицински преглед. 
Ако Осигурувачот, врз основа на податоците добиени од Прашалникот, утврди дека лицето 
претставува зголемен  ризик за прием во осигурување, може да бара извршување на 
дополнителни лекарски прегледи и анализи за наведеното лице со цел адекватна процена 
на ризикот. 
Доколку, во постапката за процена на ризикот, се утврди дека наведеното лице е со 
зголемен ризик, Осигурувачот може да му предложи на Осигуреникот осигурување под 
изменети услови, и тоа: 

o ограничување или исклучување на одредено осигурително покритие; 
o зголемување на премијата на осигуреникот; 
o примена на одредени посебни каренци. 

Ако Договорувачот предложените промени на Условите за осигурување во писмена форма 
не ги прифати, во рок од 14 дена од денот на приемот на препорачано писмо со предлог на 
Осигурувачот, ќе се смета дека се откажал од осигурувањето. 
Лекарски преглед е задолжителен за лицата за кои лекарот - цензор врз основа на 
податоците од Прашалникот, оценува дека има потреба од дополнителна проценка на 
здравствениот статус. 
Лекарскиот преглед мора да вклучува: 

o Мислење од општ лекар или интернист за општата здравствена состојба на лицето 
(Осигуреникот) со детална здравствена историја, ЕКГ и спирометрија; 

o Извештаи од лекари специјалисти за испитувања на органи и системи со дијагнози 
(гинеколошки прегледи и ултразвук на дојка кај жени, уролошки испитувања кај 
мажи); 

o Лабараторија (KKS-комплетна крвна слика, седиментација, еритроцити, холестерол, 
триглицериди, ензими на црниот дроб, ензими на панкреасот, гликоза, билирубин, 
уреа и креатинин, општ преглед на урината); 

o Офталмолошки преглед (очно дно и интраокуларен притисок); 
o Ултразвук на абдоменот. 

Трошоците за лекарски преглед се на товар на осигуреникот. 
 

ПРОМЕНИ ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 
Член 11 

                                                                                  
На писмено барање на Договорувачот, за времетраење на договорот за осигурување, во 
осигурување може да се вклучат нововработени лица и членовите на нивното семејство, 
како и членови на семејството на вработени кои веќе се осигуреници, доколку  
Договорувачот го докаже статусот на нововработеното лице или на нов член на семејството 
на осигуреникот. 
Краен рок за поднесување на барање за вклучување на нови вработени и нови членови на 
семејство на Осигуреникот во ова осигурување е 30 дена од денот на вработувањето, 
раѓање, посвојување, донесување на решенија за издршка на дете, или брак.  
Со барањето за вклучување на нови лица во осигурувањето, Договорувачот е должен да му 
ја обезбеди на Осигурувачот следната документација за лицата кои се вклучени во 
осигурувањето: 
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o Потврда од Договорувачот за прием во работен однос на тоа лице по започнувањето 
на договорот за осигурување; 

o извод од матична книга на родените за новородени деца; 
o решение за посвојување дете; 
o решение од орган за старателство за згрижување на дете; 
o извод од матична книга на венчани за брачен другар. 

За лицата вклучени во времетраењето на осигурувањето, Осигурувачот има право на 
премија за осигурување за лицето кое е вклучено во осигурувањето за преостанатиот 
период од договорот за осигурување, согласно табелата во продолжение. 
 

                        Вклучување во осигурување до истек на полисата која е во важност 
 

Вклучување во осигурување % од годишна премија 

од 0-ти до 3-ти месец 100% 

од 3-ти до 6-ти месец 90% 

од 6-ти до12-ти месец 80% 

 
Договорувачот е должен при вклучување на нови лица во осигурување, на Осигурувачот да 
ги пријави сите околности и детали за новиот Осигуреник кои се од значење за процената 
на ризикот за ваквиот вид на осигурување, или не можеле да му бидат непознати. 
На писмено барање на Договорувачот, за времетраење на договорот за осигурување, од 
осигурителни покритија можат да бидат исклучени лица кои го изгубиле статусот на 
вработени и  членовите на нивните семејства под овие услови. 
Во случај на исклучување од осигурување, лицето кое го изгубило статусот на вработен или 
членовите на неговото семејство, на Осигурувачот му припаѓа премијата за осигурување за 
периодот од  почетокот на периодот на осигурување до времето на исклучување од 
осигурување, согласно табела во продолжение 
 

                      Исклучување од осигурување во период на полисата која е во важност 
 

Исклучување од осигурување % од годишна премија 

од 9-ти до 12-ти месец 100% 

од 6-ти до 9-ти месец 90% 

од 0-ти до 6-ти месец 80% 

 
Отстапување од претходниот став е дека на Осигурувачот му припаѓа премијата за 
осигурување за цел период на осигурување, ако лицето кое се исклучува од осигурување 
има пријавено барање за надомест на штета во период од почетокот на осигурување до 
исклучувањето од осигурувањето. 
Во моментот на поднесување на барањето за исклучување на лицата од осигурување, 
Договорувачот мора да го врати документот (картичка) на Осигурувачот, за лице на кое му 
престанува  осигурувањето. 
 

ОСИГУРАН СЛУЧАЈ                                                                                                                           
Член 12 

 
Осигурен случај претставува иден, ненадеен и неизвесен од волјата на Осигуреникот настан 
врз основа на кој настануваат обврските на Осигурувачот од договорот за осигурување, 
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односно настан предизвикан од осигурен ризик медицински оправдан третман (здравствена 
услуга или друга помош). 
Осигурен случај настанува на оној ден кога по настапување на болеста, повредата или 
потребата за дијагноза, Oсигуреникот превземе неопходно лекување (услуги, материјал, 
лек) од страна на одредени лекари специјалисти во рамките на мрежата, во согласност со 
овие услови. 
Осигуран случај во секој случај завршува со истекот на договорот за осигурување во 
согласност со Општите услови. 

 
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ 

 Член 13 
 
Под несреќен случај во однос на Посебните услови се смета секој ненадеен и независно од 
волјата на Осигуреникот настан, делувајќи главно однадвор и одеднаш на телото на 
Oсигуреникот и има за последица нарушување на здравјето за кое се бара лекарска помош. 
Имајќи го предвид претходниот став, за несреќен случај се смета  настан како: 
1. прегазување; 
2. судар; 
3. удар на некој предмет или од некаков предмет; 
4. струен удар или удар на гром; 
5. паѓање, тркалање, лизгање или судрување; 
6. ранување со оружје, експлозивни средства или други предмети; 
7. убод од некој предмет; 
8. удар иликаснување од животни и убод од инсекти освен ако со таквиот убод е 

предизвикана некаква инфективна болест ; 
9. труење  со храна  или хемиски  средства од незнаење на осигуреникот, освен 

професионални заболувања; 
10. инфекција на повреди предизвикани од сообраќајна несреќа; 
11. труење  поради вдишување на  плин или  отровни  пареи,  освен  професионални 

заболувања; 
12. изгореници од оган или електрицитет,  жешки предмети, течности или пареи, киселини, 

алкали и сл., давење и потопување, гушење или задушување поради затрупување; 
Во смисла на одредбите од Посебните услови не се смета за несреќен случај џвакање што 
резултира со губење или оштетување на забите. 
 

МЕДИЦИНСКИ ОПРАВДАН ТРЕТМАН 
Член 14 

 
Медицински оправдан третман е оправдан доколку: 

o е соодветно и неопходно за дијагноза или лечење на новонастанати болести или 
ненадејна и неочекувана повреда опфатена со полисата за осигурување и 
дефинирана со овие Посебни услови; 

o е потребно заради лекување, подобрување на здравствената состојба и/или 
спречување на влошеното здравје на осигуреното лице; 

o не го надминува опсегот, времетраењето или интензитетот, нивото на заштита кое е 
потребно за да се обезбеди безбедно, адекватно и соодветно лекување; 

o е пропишано од овластен лекар; 
o настанало за времетраењето на договорот за осигурување; 
o е во согласност со широко прифатените професионални стандарди на медицинска 

пракса во Р. С. Македонија (процедури за конвенционална медицина); 
o првенствено не е наменето за лична удобност или удобност на пациентот; 
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o не е дел од образовна  или професионалната обука на пациентот ниту е поврзана со 
него; 

o не е експерименталено лекување или во фаза на истражување. 
 

ОБЕМ НА ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ 
Член 15 

 
  Осигурувачот е во обврска да на Осигуреникот, односно корисникот на осигурување му ги 

надомести трошоците за осигурување до утврдените лимити по ризици и секции во рамки на 
избраниот пакет за осигурување во врска со медицински оправдан третман извршен над 
Осигуреникот, а кој настанал во текот на периодот на осигурување. 

 
ПОЧЕТОК И ВРЕМЕТРАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 

      Член 16 
 

Осигурувањето започнува по истек на 24-от час од денот кој е наведен како датум на 
започнување на периодот на осигурување, но не пред истекот на 24-от час на оној ден кога 
е платена првата премија на осигурување. 
Осигурителното покритие истекува по истекот на 24-от час од денот наведен како истек на 
осигурувањето. 
Посебни одредби од став 1 и 2 на овој член се : 
1. За лица кои дополнително се вклучуваат во осигурување во текот на траење на 

осигурувањето,осигурителното покритие започнува по истекот на 24-от час на оној ден 
кој е во барањето за вклучување на осигурување како ден на почеток на осигурувањето, 
но никако пред истекот на 24-от час од оној ден кога е платена првата премија за 
осигурување за вклученото лице. 

2. За осигуреници кои се исклучени од осигурувањето во текот на траење на договорот за 
осигурување, осигурителното покритие престанува по истекот на 24-от час на оној ден 
кога осигурувачот го примил барањето за исклучување на осигурување односно после 
тоа, ако тоа не е конкретно наведено во барањето. 

Доколку на осигуреното лице му престанува својството од став 3, точка 2 од овој член, а 
Договорувачот не му доставил на Осигурувачот писмено барање, осигурителното покритие 
за тоа лице трае до истекот на договорот за осигурување. 
Ако е договорена каренца, обврската на Осигурувачот започнува по истекот на 24-от час од 
денот на периодот на чекање (каренца) според член 9 од Општите услови, под услов да е 
платена првата договорена премија за осигурување. Ако доспеаната премија на осигурување 
не е платена до почетокот на осигурувањето за дополнително вклучување на лица, 
периодот на чекање (каренца) се смета од 24-от час од денот кога е платена првата 
договорена премија за осигурување. 
 

ОСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ 
Член 17 

 
ОСНОВНИ  РИЗИЦИ ПОКРИЕНИ СО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Во зависност од избраниот пакет VIP LIGHT, VIP ELEGANCE или VIP PREMIUM 
Осигуреникот има покритие согласно вклучените основни ризици во истиот. 
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Табела за вклучени основни ризици по пакети 
 

  VIP LIGHT VIP ELEGANCE VIP PREMIUM 

Прегледи кај лекар, лабараториска и друга 
дијагностика 

✔ ✔ ✔ 

Итна стоматолошка интервенција поради 

несреќен случај 
✔ ✔ ✔ 

Психијатриски услуги поврзани со 

ментално здравје во кризни ситуации  
✔ ✔ ✔ 

Итен санитетски превоз ✔ ✔ ✔ 

Домашна интервенција / (интервенции на 

лекар или медицински тим) 
- ✔ 

✔ 

Амбулантна хирушка обработка на рана по 
повреда 

✔ ✔ 
✔ 

Физикални и логопедски третмани - - ✔ 

Патронажна грижа - ✔ ✔ 

Медицинско-технички помагала                 - - ✔ 

Болничко лекување - ✔ ✔ 

Породување/царски рез, - ✔ ✔ 

Прегледи за следење на бременост ✔ ✔ ✔ 

 
* Секој ризик од табелата е поединечно наведен и објаснет во продолжение на овој член. 
 
• Прегледи кај лекар, лабараториска и друга дијагностика (специјалистички 
преглед,  лабораториска, рендгентска и друга дијагностика која е наведена од страна на 
овластен лекар со соодветна специјализација и препишаната терапија, како и упат не постар 
од 30 дена) 

o Лекарски прегледи, специјалистички прегледи според медицинските индикации;  
o Дијагностички методи според медицински индикации од овластен лекар и тоа: 

лабораториски испитувања (освен генетски) и цела неопходна лабораториска 
дијагностика; радиолошки испитувања - УЗ дијагностика, РТГ дијагностика; 
ендоскопски испитувања; биопсија и пункции; ергометрија; спирометрија; 
тимпанометрија и аудиометрија; ЕЕГ/ ЕМГ/ЕМНГ/ ЕКГ/ Холтер ЕКГ/ Холтер ТА; 
нуклеарна дијагностика (сцинтиграфија и микциона), МР и ЦТ (магнетна резонанца и 
скенер – компјутерска томографија). 

o Ординирана терапија во амбулантски услови;  
 Итна стоматолошка интервенција поради несреќен случај - Итна стоматолошка 
интервенција настаната како резултат на несреќен случај, со задолжителна пријава кај 
Осигурувачот во рок од 48 часа после извршената интервенција; 

 Психијатриски услуги поврзани со ментално здравје во кризни ситуации во случај на: 
физичко злоупотребување, силување, смрт на член од семејство, малигнитет; 

 Итен санитетски превоз – опфаќа превоз со санитетско возило, поради болест или 
повреда кои се опасни по животот на Осигуреникот, до најблиската здравствена установа, 
како и санитетски превоз кој не е итен, но е оправдан и медицински неопходен и истиот да е 
по налог на лекар од соодветна специјалност; 

 Домашна интервенција (интервенции на лекар или медицински тим) - само во итни 
случаи или во случаи кога на Осигуреникот здравствена состојба е таква што не е во 
можност да направи преглед во просториите на здравствените установи;  

 Амбулантна хируршка обработка на рани – опфатено само шиење и заздравување 
на рани после повреда при несреќен случај; 
•     Хируршка обработка на рани после повреда при несреќен случај; 
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 Физикални и логопедски третмани; 
 Патронажна грижа - домашна нега која се однесува на нега која што можат да ја 

пружат само квалификувани медицински сестри, веднаш по болнички третман а по 
препорака на овластен лекар, под услов да е во тек лечење кое го врши овластен лекар, 
исклучително  поради неопходност во домот на осигуреното лице. 

 Медицински и технички помагала пропишани од лекар од соодветната 
специјалност; 

 Болничко лекување - лекување кое бара престој во болница кој е медицински 
неопходен и оправдан да се обезбеди потребна здравствена заштита (дијагноза, третман и 
рехабилитација), дел од него само во болнички услови, или ако не може да обезбеди 
амбулантско или домашно лекување. 
Осигурувачот мора да биде информиран за болничко лекување со поднесување на барање 
за предодобрување во согласност со член 22, пред приемот во болницата. Во итни случаи 
што е можно поскоро по приемот во болница. 
Трошоците за болничко лекување ќе бидат надоместени до максималниот износ на 
договорот за осигурително  покритие, согласно со предадениот список на операции по 
осигурено лице во текот на осигурителната година: 

o Сместување во еднокреветни или двокреветни соби, опремени со вообичаен 
стандард за време на болничко лекување и медицински дозволена исхрана; 

o Лекарски прегледи со лекари од било која специјалност според медицинската 
индикација по барање на овластен лекар; 

o Дијагностицирање, испитување и анализа индицирани од страна на  лекарот од 
соодветната специјалност за време на болничко лекување; 

o Хируршки зафат - операција; 
o Терапија за време на болничко лекување (лекови, рехабилитација, инфузија, 

инјекција, физикална терапија, итн. во зависност од избраниот пакет); 

 Породување/царски рез 
o Породување по природен пат; 
o Породување само со медицински индициран царски рез, 

Доколку породувањето е настанато пред истекот на 10 месеци од почетокот на 
осигурувањето, осигурителното покритие е исклучено односно, осигурувачот нема обврска 
за покривање на трошоци за здравствената заштита на трудницата. 
Претходниот став од оваа точка не се применува во случај кога осигуреното лице имало 
договорено покритие на породување и прегледи за следење на бременост по претходна 
полиса кај осигурувачот и доколку не настанал прекин во осигурувањето подолг од 30 дена. 
 Прегледи на бременост - се однесуваат на: 

o За прегледи, брисеви, лабораториски анализи како што се ККС, основна 
биохемија, анализа на урина, а според препорака на овластен лекар – гинеколог, 
кој ја води бременоста; 

o За ултразвучни прегледи на плодот; 
o Едно ултразвучно испитување (3-D или 4-D) направено од лекар од соодветната 

специјалност но, во случај на високо ризична бременост или компликации, 
Осигурувачот ќе дозволи дополнителен ултразвук врз основа на документирано и 
образложено мислење од лекар со соодветната специјалност за медицинска 
неопходност; 

o Една биохемиска пренатална дијагностика; 
 
Максималната обврска на осигурувачот за настанатите трошоци на име на медицински 
услуги е ограничена во зависност од избраниот пакет согласно агрегатниот  износ и под 
лимитите на осигурување што ги содржи избраниот пакет, а се искажани во полисата. 
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ДОПОЛНИТЕЛНИ РИЗИЦИ ПОКРИЕНИ СО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 18 

 
Со соодветна доплата на премија како дополнителни покриени ризици согласно покритијата 
со подлимити од договорите за осигурување може да бидат опфатени следните ризици: 
• Систематски преглед (со подлимити наведени во договорот за осигурување) -
основен пакет: Општ лекарски преглед, анамнестички податоци (работна анамнеза, главни 
тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, лична анамнеза, социјалноепидемолошки 
податоци), статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина и БМИ), 
ЕКГ, испитување на функција на видот (острина на видот за близина и далечина), 
аудиометрија, спирометрија, лабораториско испитување (диференцијална крвна слика – ЕР, 
ХГБ, ХТЦ, ЛЕ итн.) гликемија, триглицериди, холестерол, преглед на урина (шеќер, 
протеини, билирубин, уробилироген, седимент итн.), завршно мислење по медицина на 
трудот. 
• Лекови на рецепт (со подлимити наведени во договорот за осигурување) - лекови што 
ги пропишал лекар од соодветната специјалност со медицинска индикација.  
Учество на Осигуреникот од 20% во VIP Light, односно 10% во VIP Elegance и VIP Preмium во 
сите реализирани трошоци за набавка на лекови на рецепт е согласно договорот за 
осигурување. 
• Физикална терапија и медицинска рехабилитација (со подлимити наведени во 
договорот за осигурување) - процедури за физикална терапија што ги дава терапевтот 
според медицинската индикација. Методи на физикална терапија и медицинска програма за 
рехабилитација вклучува електротерапија, ласерска терапија, магнетна терапија, 
термотерапија, ултразвучна терапија, кинези терапија, терапија на гласот и говорот,  видови 
на медицински и технички помагала, обука за употреба на средства за употреба на тоа 
помагало кај осигурениците. Трошоците за физикална терапија извршени во домашни 
услови се надоместуваат само ако осигуреното лице е неподвижно. 
• Офталмолошки здравствени услуги (со подлимити наведени во договорот за 
осигурување) - специјалистички преглед кај офталмолог, купување на рамки за очила или 
купување на еден пар и еден тип на стакло (унифокални стакла, бифокални, трифокални 
стакла, контактни леќи) 
• Стоматолошки здравствени услуги (со подлимити наведени во договорот за 
осигурување) - рутински прегледи, стоматолошки упатства, третман сo флуор, отстранување 
на забен камен и полирање (профилакса); композитни пломби; вадење на заб; 
периодонтално симнување на камен и чистење на коренот; полнење корен и пломби на 
повисоко ниво;  трошоци за лаборатории и анестезија; ортодонтски третман (за модели на 
анализа, вклучувајќи панорални рендгенски снимки);  
Задолжително учество на Осигуреникот од 20% во сите реализирани трошоци за 
стоматолошки услуги за сите договори на осигурување. 
Доколку се случи осигурен настан во рамките на значењето на овие Услови, Осигурувачот е 
должен да ги надомести стандардните и вообичаените трошоци до договорениот износ на 
покритие, кои се јавуваат за времетраење на договорот за осигурување, во врска со 
медицинско оправдано постапување извршено на Осигуреникот. 
По исклучок, ако осигурениот настан настане пред почетокот на осигурувањето, а третманот 
на Осигуреникот продолжува по почетокот на осигурувањето, Осигурувачот не е во обврска 
да ги надомести трошоците од тоа лечење. 
Осигурениот случај во секој случај завршува со истекот на договорот за осигурување во 
согласност со Општите услови. 
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ИСКЛУЧОЦИ  НА ОБВРСКАТА НА ОСИГУРУВАЧОТ 
Член 19 

 
Обврската на Осигурувачот е исклучена, кога трошоците произлегуваат како последица или 
во врска со: 

1. Медицински третман или третман започнат пред почетокот на осигурувањето или во 
периодот на каренца; 

2. Болест или повреда дијагностицирана пред влегување во сила на договорот за 
осигурување или повреда за која е потребно лекување пред влегувањето во сила на 
договорот за осигурување, што осигуреникот не го пријавил во прашалникот за 
здравствената состојба; 

3. Репродуктивен третман: 
o Механичка и хормонална контрацепција за да се спречи зачнување и нејзините 

последици; 
o Прекинување на бременост по лично барање на Осигуреникот и неговите 

последици; 
o Неплодноста (неплодност и стерилитет), планирана дијагноза со цел да се утврди 

стерилитет, сите третмани на подготовките за вештачко оплодување; 
o Сексуална дисфункција. 

4. Набавка на ортопедски чевли, ортопедски влошки, корективни помагала, медицински и 
технички помагала и сите помагала за дијагностицирање на слаби, пренапрегнати, 
нестабилен или рамни стапала или спуштени табани на нозете или tarsalgija, мetatarsalgia; 

5. Набавка на медицински препарати кои се користат за тоалета на слузница на природни 
отвори, антисептици за локална употреба, витамински препарати за зајакнување на 
имунолошкиот систем (витамини и минерали), препарати за нега на проблематична кожа 
(креми,гелови, лосиони, шампони и сл.), додаток во исхраната; 

6. Сите трошоци поврзани со специфични повреди на нозете како што се: брадавици, курјо 
око и хиперкератоза, нокти на нозете; 

7. Набавка на слушно помагало; 
8. Хируршки интервенции: 

o Амбулантска или во дневна болница извршена хируршка интервенција со општа или 
локална анестезија; освен хируршка обработка на рани (се однесува на пакетот VIP 
Light); 

o Естетски третмани и евентуални последици; 
o Ласерски третман за корекција на видот; 
o Отстранување на бенки и други бенигни промени на кожата и слузници; 
o Обрежување (циркумцизија); 

9. Третман на миопија, хиперметропија, пресбиопија и астигматизам, страбизам и нистагмус; 
10. Ортоптици и плеоптици (вежби за очи); 
11. Програма за испитување, третман за губење на тежината; 
12. Прегледи, исхрана анализа и обука, совети за исхрана; 
13. Извршени здравствени услуги кои не се наведени од докторот на соодветната 

специјалност или не се наменети за лекување на осигуреното лице; 
14. Експериментален медицински третман кој не опфаќа медицински и научен третман; 
15. Третман на болест на малкоклузија или темпоромандибуларна заболувања на зглобовите 

(TMJD); 
16. Часови за бремени, или подготовка за породување; 
17. Услуги на психолози, логопеди, дефектолози; 
18. Третмани во солена соба; 
19. Сите видови на масажа; 
20. Проучување на сонот и други третмани поврзани со застој на дишење во сон; 
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21. Терапија против болка; 
22. Домашно лекување и / или дијагноза; 
23. Прегледи и дијагностика во рамките на предоперативните припреми за болничко 

лекување; 
24. Контроли и дијагнози по хируршки интервенции кои биле направени една година по 

извршувањето на интервенцијата; 
25. Неточно пополнети информации во Прашалникот, а се од суштинско значење за 

настаната штета и понатамошна постапка за подмирување на осигураниот настан. 
 

Член 20 
 
Под овие Посебни услови, Осигурувачот не е должен да направи надомест за настанатите 
трошоци за лекување на следниве болести: 
1. Хронична шеќерна болест и компликации; 
2. Алцхајмерова болест; 
3. Аневризма на церебрални артерии и големи артерии на системска циркулација; 
4. Ангина пекторис; 
5. Состојба по кардио-васкуларен и церебро-васкуларен инфаркт со функционални 

нарушувања; 
6. Цироза на црниот дроб; 
7. Тумори на мозокот со нервни испади; 
8. Хронична бубрежна инсуфициенција на умерен и тежок степен; 
9. Малигни заболувања на сите органи; 
10. Мултиплекс склероза; 
11. Болести на моторни неврони; 
12. Парализа / параплегија; 
13. Паркинсонова болест; 
14. Хронична заболување на белите дробови; 
15. Мускулна дистрофија; 
16. Пресенилна деменција; 
17. Реуматски артритис; 
18. Психијатриски нарушувања (психотични и непсихотични); 
19. Епилепсија; 
20. СИДА, комплексен синдром поврзан со СИДА (ARCS) и сите болести предизвикани од 
и/или поврзани со ХИВ; 
21. Системски лупус; 
22. Зголемена телесна тежина; 
23. Алкохолизам. 

 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО ПО ОСНОВА  НА  ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 Член 21 
 

Осигуреникот може да го оствари правото на надомест на трошоците за лекување во 
рамките на мрежата.  
Ако осигуреникот ги користи услугите на здравствените установи надвор од мрежата, 
трошоците за лекување ги подмирува на своја сметка, а барање за поврат на средствата 
доставува до Осигурувачот. 
Надомест за здравствени услуги во согласност со овие Посебни услови, врз основа на 
договорот за осигурување што е во важност во времето на настанување на осигурениот 
случај, Осигурувачот го плаќа надоместот за здравствени услуги на здравствена установа на 
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мрежата, или лицето кое докажува дека ги платило трошоците за лекување, во рок од 14 
дена од денот кога ја Осигурувачот ја примил комплетната документација. 
Во случај кога осигуреното лице има покриеност кај Осигурувачот по основ на два договори 
за осигурување, ќе се смета дека има право на надомест според договорот кој е во сила за  
подолг временски период. 
Осигурувачот има право да ја наплати доспеаната премија за осигурување при било која 
исплата на надоместокот за осигурување. 
 

Член 22 
 

По настанување на осигурениот случај, Осигуреникот е должен да се јави во Контакт 
центарот на Осигурувачот, и да одговори на прашања поставени од страна на лицето од 
контакт центарот, кои се поврзани со неговата сегашна здравствена состојба, а за 
реализација на договорот за осигурување. 
Контакт центарот на Осигурувачот во претходниот став, е телефонска услуга која го упатува 
Осигуреникот во здравствена установа, преку кој ќе се закажат датумот, времето и видот на 
здравствените услуги. 
 

 Член 23 
 

Претходно одобрение за медицински третман е постапка за одобрување на цената на 
здравствените услуги, пред нивното извршување, освен ако се работи за итен медицински 
случај во согласност со член 2 од Општите услови. 
Осигурувачот дава насоки на клиентот за спроведување на доброволното дополнително и 
приватно здравствено осигурување преку „Упатство со насоки за користење услуги од 
доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување наменети за клиентот“, во 
кое е даден детален опис на постапките за упатување на Осигуреникот при користење на 
услугите од осигурувањето. 
 

Член 24 
 
По појавата на осигурениот настан, и доколку Осигуреникот користи здравствени услуги 
надвор од мрежата на здравствени установи, или кога Осигуреникот од било која причина 
платил за услуга во здравствената установа која е дел од мрежата  корисникот на 
осигурување е должен: 

1. Да достави до Осигурувачот барање за рефундација на трошоци, односно барање за 
надомест за осигурување (во натамошниот текст: барање); 

2. Во барањето да ги наведе сите релевантни информации потребни за утврдување на 
важни околности во врска со осигурениот настан; 

3. Барањето да биде придружено со комплетна медицинска документација и други 
документи (вклучувајќи и фактури, сметки, итн) во оригинал на која може неспорно да се 
утврдат  релевантните факти; 

4. На барање на Осигурувачот, да обезбеди други потребни податоци и докази за 
утврдување на наводите во барањето за надомест; 
 

Набавување дополнителна потребна медицинска документација паѓа исклучиво на товар на 
Осигуреникот или корисникот на осигурување. 

 
 
 

http://www.winner.mk/


 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОБРОВОЛНО ДОПОЛНИТЕЛНО И ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

www.winner.mk 

 

 

Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје 

бул. Борис Трајковски бр.62, 1000 Скопје, Р. С. Македонија  

Тел.+389 (02) 32 31 631 Факс.+389 (02) 32 31 632 е-пошта: winner@winner.mk 
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Важност на Општите и Посебните Услови за осигурување 

Член 25 
 

Посебните услови можат да се менуваат според постапката и начинот на кој тие се 
донесени. 
За договори за осигурување во тек, до истекот на осигурувањето, важечки се условите врз 
основа на кои е склучен таков договор, освен ако не постојат промени во условите на 
законските прописи, а на што Осигурувачот не може да влијае. 
За се’ што не е дефинирано со овие Посебните услови, се применуваат Општите услови за 
доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување важечки во моментот на 
издавање на полисата.  

 
Постапка по приговори 

Член 26 
 

Во случај Осигурувачот и Осигуреникот да не се согласат по однос на обемот и висината на 
штетата, Осигуреникот има право на приговор во рок од 8 дена од приемот на писменото 
известување од Осигурувачот, до Второстепената комисија за решавање на штети по 
приговор, која е должна во рок од 30 дена да одговори по приговорот. 
 

Постапка по жалба 
Член 27 

 
Договорувачот, односно Осигуреникот во однос на работењето на Друштвото има право на 
жалба до Агенцијата за супервизија на осигурување како надлежен орган за супервизија на 
друштвата за осигурување. 
 

Решавање на спорови 
Член 28 

 
Евентуалните спорови кои би произлегле од договорот за осигурување, договорните страни 
ќе ги решаваат спогодбено, а во случај да не е можно спогодбено решавање на спорот 
надлежен е Основен Граѓански Суд Скопје. 
 

 

 

http://www.winner.mk/

