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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДОБРОВОЛНО ДОПОЛНИТЕЛНО И ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

 
ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
 

Општите услови за доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување (во 
понатамошниот текст: Општи услови) претставуваат составен дел на договорот за 
доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување на лица (во понатамошниот 
текст: договор за осигурување), кој Договорувачот на полисата го има склучено со 
Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје 
(вопонатамошниот текст: Осигурувачот). 
Со овие Општи услови се уредуваат правата и меѓусебните обврски на договрените страни 
во постапката за обезбедување и уредување на доброволно дополнително и приватно 
здравствено осигурување, траење на осигурувањето, општи одредби за премијата за 
осигурување, како и услови под кои се остваруваат одредени права, обем на покритие и 
други услови од значење за доброволното дополнително и приватно здравствено 
осигурување.        
                                                                                                                                                     

ТЕРМИНИ И ИЗРАЗИ 
Член 2 

 
Значењето на одредени термини во Општите услови. 
Осигурувач: Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје; 
Договорувач на доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување 
(во понатамошниот текст Договорувач): правно или физичко лице 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 со 
Осигурувачот, и ќе се обврзe да ја плати премијата  за осигурување; 
Осигуреник: физичко лице до 65 годишна возраст, кое склучило односно за кое е склучен 
договор за доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување со Осигурувачот, 
и кој ги користи правата утврдени со доброволното дополнително и приватно здравствено 
осигурување; 
Доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување: доброволно и 
долгорочно осигурување, кое може да се договори најмалку во траење од една година од 
денот на почеток на осигурувањето, освен доколку со Законот за доброволното здравствено 
осигурување поинаку не е уредено. Доброволното здравствено осигурување може да се 
договори како дополнително здравствено осигурување или приватно здравствено 
осигурување. 
Понуда: писмен предлог на понудувачот за склучување на договор за осигурување; 
Полиса: исправа на договорот за осигурување; 
Премија за осигурување: износот на средства кои Договорувачот ги плаќа на 
Осигурувачот врз основа на договорот за доброволно дополнително и приватно здравствено 
осигурување (полиса); 
Колективно осигурување: доброволно дополнително и приватно здравствено 
осигурување кое се договара помеѓу Договорувачот и Осигурувачот,  за осигурување на 
повеќе лица осигурани со еден договор за осигурување склучен помеѓу Договорувачот и 
Осигурувачот; 
Индивидуално осигурување: доброволно дополнително и приватно здравствено 
осигурување кое се договара помеѓу Договорувачот и Осигурувачот, за осигурување на едно 
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лице осигуренo со еден договор за осигурување склучен помеѓу Договорувачот и 
Осигурувачот; 
Семејно осигурување: доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување 
кое се договара помеѓу Договорувачот и Осигурувачот за осигурување на две или повеќе 
лица членови на едно домаќинство, осигурани со еден договор за осигурување склучен 
помеѓу Договорувачот и Осигурувачот; 
Здравствена заштита: систем на општествени и индивидуални мерки, активности и 
постапки за зачувување и унапредување на здравјето, спречување, рано откривање и 
сузбивање на болести, повреди и други нарушувања на здравјето предизвикани од 
влијанието на работната и животната средина, навремено и ефикасно лекување и 
здравствена нега и рехабилитација. 
Мерките, активностите и постапките од ставот (1) од дефиницијата за здравствена заштита, 
мора да бидат засновани на научни докази, да бидат безбедни, сигурни, ефикасни и во 
согласност со професионалната етика. Здравствени услуги вршат здравствени работници, а 
определени работи во здравствената дејност можат да вршат и здравствени соработници, 
кои ги исполнуваат законските услови. 
Мрежа на здравствени установи (во понатамошниот текст: мрежа) се состои од 
медицинска институција од приватна пракса или други здравствени установи со кои 
осигурувачот има договор за обезбедување на овие услуги; 
Здравствена установа во мрежа: јавни здравствени установи и приватни здравствени 
установи кои вршат дејност врз основа на лиценца, а кои вршат здравствена дејност во 
мрежата на здравствени установи; 
Јавни и приватни здравствени установи: правни лица кои вршат здравствена дејност во 
мрежата (имаат склучено договор за давање на здравствени услуги од задолжителното 
здравствено осигурување на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување на 
Р. С. Македонија) на здравствени установи и правни лица кои вршат изработка, издавање и 
сервисирање на ортопедски и други помагала под услови утврдени со Законот за 
здравствената заштита врз основа на дозвола и Законот за доброволно здравствено 
осигурување; 
Приватни здравствени установи: правни лица кои вршат здравствена дејност надвор од 
мрежата на здравствени установи под услови утврдени со Законот за здравствената заштита 
кои се финансираат од здравствените услуги кои пациентите ги плаќаат со лични средства; 
Паричен Надоместок: надоместок кој Осигурувачот го обезбедува на осигурените лица за 
трошоци поврзани со здравствената заштита, како и други видови на парични надоместоци 
поврзани со остварување на правата од доброволно здравствено осигурување; 
Осигурана сума: износ за паричен надоместок што претставува максималната обврска по 
осигуран случај на Осигурувачот согласно договорот за осигурување; 
Вкупна осигурана сума (агрегатен износ): највисок износ на паричен надоместок на 
Осигурувачот по договорот за осигурување за сите опфатени секции и ризици согласно 
одбраниот пакет за осигурување; 
Секција: ризик или група на поединечни ризици; 
Под лимит: износ на паричен надоместок што ја претставува максималната обврска по 
осигурен случај на Осигурувачот согласно договорот за осигурување и пакетите на 
осигурување, за ризици опфатени во поединечна секција; 
Осигурен случај: иден, ненадеен и неизвесен од волјата на осигуреникот настан врз 
основа на кој настануваат обврските на осигурувачот од договорот за осигурување, односно 
настан предизвикан од осигурен ризик; 
Лек: секоја супстанција или комбинација на супстанции формулирани на начин за да 
лекуваат или превенираат болести кај луѓето. Лек е, исто така, секоја супстанција или 
комбинација на супстанции што може да се употребува или да се дава на луѓе за 
обновување, корегирање или модифицирање на физиолошките функции со предизвикување 
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на фармаколошка, имунолошка или метаболичка активност, или за поставување на 
медицинска дијагноза. 
Осигурувањето ги покрива трошоците за лекови кои при изведувањето на специјалистичкото 
болничко односно специјалистичкото вонболничко лекување согласно дијагнозата, 
медицинската доктрина и здравствените инструкции, се потребни за лекување на 
новонастанатата болест, кои се пропишани на розов рецепт или се содржани на самиот 
специјалистички извештај, но најмногу до лимитот наведен на полисата за осигурување. 
Признати се лекови за кои има дозвола за пуштање на лекови во промет согласно 
законската регулатива. Лекот треба да биде препишан од лекар специјалист. 
Дневна болница: значи посебна организациона единица на болнички и амбулантски 
услуги, организирани да вршат дијагностички, терапевтски и рехабилитациски услуги за 
амбулантски пациенти; 
Болница: здравствена установа која врши здравствена заштита на пациентите, како и 
специјализирани консултантски активности на секундарно и терцијарно ниво на здравствена 
заштита. 
Болница не се однесува за:                                                                                                       

o здравствени установи за лекување на психијатриски пациенти 
o домови за стари лица и геријатриските институции,   
o медицински установи за специјализирана рехабилитација или медицински 
институции кои користат природен фактор во третманот, 
o институции за откажување од зависности, 
o центри на услуги или третмани за долготрајна нега или одмор (губење на 
тежината, релаксација), како и воспоставени спа третмани. 

Престој во Болница: времето што Осигуреникот го поминува на третман, во болницата 
најмалку 24 часа, како и времето поминато во амбуланта во случај на изведување на 
хируршка интервенција; 
Хронична  болест: состојба односно повреда која се развива полека и долго трае, се 
повторува или е веројатно дека ќе се повтори, предизвикува трајни здравствени последици, 
односно потребен  е постојан  медицински надзор, ублажување на симптомите, лекување, 
рехабилитација, односно здравствена нега; 
Упат за преглед: образец за задолжително здравствено осигурување со кој избран лекар 
(матичен лекар или специјалист/субспецијалист) го упатува Осигуреникот по нивоа и видови 
на здравствени услуги; 
Несреќен случај: секој ненадеен и од волјата на Осигуреникот независен настан,  кој 
дејствувајќи  главно однадвор и одеднаш  на телото  на  Осигуреникот има за последица  
нарушување на здравјето за кое е потребна лекарска  помош, односно  лекување во 
болница. За  несреќни случаи  се  сметаат:  прегазување, судир, удар со или од каков било 
предмет, удар  од електрична струја или гром, пад, лизгање, тркалање, ранување со оружје 
или други  предмети или  експлозивни материи, убод  од  каков било предмет, удар или 
каснување од животни и убод од инсекти, освен ако со таквиот убод е предизвикана некаква 
инфективна болест, труење  со храна или хемиски  средства од незнаење на Осигуреникот, 
освен професионални заболувања, инфекција на повреди предизвикани од сообраќајна 
несреќа,  труење  поради вдишување на  плин или  отровни  пареи,  освен  професионални 
заболувања, изгореници од оган или електрицитет,  жешки предмети, течности или пареи, 
киселини, алкали и сл., давење и потопување, гушење или задушување поради 
затрупување; 
Болест: длабоко и трајно нарушување од нормалната животна дејност на организмот, 
придружено со структурни и функционални измени во него; 
Новонастаната болест: состојба односно повреда која ќе настапи по склучување на 
осигурувањето, односно состојба односно повреда која постоела при склучувањето на 
осигурувањето, но не е дијагностицирана, односно  лекувана и Осигуреникот  не  знаел  за  
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неа,  односно  не  можел  да  знае, бидејќи  немал здравствени тешкотии, знаци на болест 
или симптоми (во понатамошниот текст: новонастаната болест);  
Повреда: промена или нарушеност на ткивото, органот, односно организмот која не содржи 
елементи на болест или дегенеративен процес кој ја зголемува склоноста кон повреди и 
настанува поради несреќен случај; 
Операција: медицинска услуга, односно хируршки зафат кој се спроведува за отстранување 
на заболен или повреден дел од телото или на туѓо тело или пак се спроведува со цел 
воспоставување нормално функционирање на дел од телото; 
Листа на операции: операции кои се опфатени во осигурувањето и покриени од страна на 
Осигурувачот и е составен дел на овие Услови; 
Медицински оправдан треман: легитимна медицинска постапка која има единствена цел 
на лекување или олеснување на болест или повреда, во ситуација каде што е загрозен 
животот на Осигуреникот и во случај кога при изостанок на медицинска интервенција може 
да дојде до сериозни нарушувања на здравјето или до смрт на осигуреникот; 
Итен медицински случај: укажување на итни здравствени услуги кои доколку не се 
извршат за кусо време би можело да се предизвика непоправливо и тешко оштетување на 
здравјето на Осигуреникот или негова смрт; 
Итната медицинска интервенција: директна итна медицинска помош која се дава во рок 
од 12 часа од моментот на приемот на Осигуреникот во здравствена институција, за да се 
избегне доведување во животна опасност односно неповратна сериозна слабост или 
оштетување на здравјето или предвремена смрт на Осигуреникот; 
Партиципација: дел од трошоците за здравствени услуги и лекови кои Осигуреникот сам 
ги сноси, а се регулирани со Законот за задолжително здравствено осигурување при 
остварување на правата од задолжително здравствено осигурување; 
Претходна состојба: болест, состојба односно повреда (вклучувајќи здравствени 
тешкотии, знаци на болест или симптоми) која настанала пред склучување на 
осигурувањето, односно постоела при склучување на осигурувањето, без разлика  дали  
била   дијагностицирана, односно   лекувана и дали  му била  позната  на Осигуреникот  или 
не можела да остане непозната; 
Причина за  лекување: секојдневни тешкотии, знаци на болести или симптоми поради кои 
Осигуреникот  остварува право од осигурување; 
Овластен лекар - цензор: лекар овластен од осигурувачот во негово име и за негова 
сметка да ги одредува за осигуреникот начинот на користење на здравствените услуги и 
обемот на правата од доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување; 
Периодот на чекање (каренца): временски период на почетокот на договореното траење 
на осигурувањето уврден  од страна на Осигурувачот, во кој се исклучени обврските на 
Осигурувачот доколку настане осигурен случај; 
Франшиза: дел од надоместот на штета која врз основа на склучениот договор за 
осигурување, Осигуреникот го сноси самостојно. Износот на франшизата може да биде 
утврден како процент од надоместот за штета или од сумата на осигурување или како 
фиксен износ; 
Картичка за доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување: 
документ  за користење на правата од осигурувањето издаден од Осигурувачот на 
Осигуреникот врз основа на кој осигурениците го докажуваат својството на Осигуреник на 
доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување и ги остварува 
придобивките од доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување; 
Право на регрес: право на Осигурувачот да го бара исплатениот износ од трето лице 
одговорно за штетата; 
Контакт центар: систем за прием, упатување и следење на телефонските повици и 
електронска пошта преку кој Осигурувачот ги упатува осигурениците во соодветна 
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здравствена установа во која ќе биде обезбедена соодветна здравствена услуга со 
закажување на термин. 
 

СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА ОСИГУРЕНИК 
Член 3 

 
Правото на Доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување се обезбедува  
на лица кои имаат статус на осигуреници во задолжителното здравствено осигурување во Р. 
С. Македонија, и кои ќе склучат договор за доброволно дополнително и приватно 
здравствено осигурување (договор за осигурување), според овие Општи и Посебните услови 
на Осигурувачот.  
Право на Осигуреник по полиса за Доброволно дополнително и приватно здравствено 
осигурување може да се обезбеди и за лица кои не се државјани на Р. С. Македонија, но 
имаат регулиран престој во истата.   
 

СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР 
Член 4 

 
Договорот се склучува врз основа на писмена понуда, која лицето кое сака да склучи 
договор за осигурување го доставува во писмена форма до другата договорна страна. 
Во случај на колективно осигурување, Договорувачот доставува информации за секое 
поединечно лице кое сака да биде осигурано кај Осигурувачот. 
Осигурување на повеќе лица од страна на еден Договорувач, може да се реализира со 
склучување на договор само под услов сите Осигуреници да имаат исто ниво на покриеност. 
Понудата мора вистинито, точно и целосно да ги содржи сите информации потребни за 
склучување на договорот за осигурување, како и сите факти кои се од значење за 
проценката на ризикот. 
Составен дел на понудата за осигурување е Прашалник за здравствената состојба на 
Осигуреникот во печатената форма од Осигурувачот. 
По приемот на понудата за склучување на договор, Oсигурувачот може од потенцијалниот 
Осигуреник  да побара дополнителни информации за здравствената состојба, односно да 
побара да достави документација (медицински или лабораториски извештаи, наоди, итн.) 
или доколку е неопходно да се изврши и лекарски преглед. 
Осигурувачот за секое осигурено лице врши проценка на ризикот. Осигурувачот има право 
да го осигури лицето за кое ќе утврди дека е со зголемен ризик, со зголемување на износот 
на премијата за исто ниво на покриеност. 
Се смета дека Осигурувачот ја добил писмената понуда на денот кога истата  
административно е регистрирана во архивата на Осигурувачот. 
По добивањето на понудата, Осигурувачот може да бара дополнителни информации во 
согласност со ставот 6 на овој член, или да бара медицински преглед на потенцијалните 
Осигуреници, а понудата се смета дека е примена кога Осигурувачот ги добил бараните 
дополнителни информации, со медицински извештај по завршувањето на медицински 
преглед. 
Доколку понудувачот на писменото барање на Осигурувачот, не ја достави бараната 
информација во рок од 8 дена, сметано од денот на приемот на писменото барање на 
Осигурувачот за испорака на бараните податоци, ќе се смета дека понудувачот ја повлекол 
својата понуда за осигурување. 
Доколку понудувачот од писменото барање на Осигурувачот не ги достави резултатите на 
извршениот медицински преглед во рок од 30 дена, од денот на приемот на писменото 
барање од Осигурувачот, ќе се смета дека понудувачот ја повлекол својата понуда за 
склучувањето на договорот за осигурување. 
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Добиените здравствени податоци за потенцијалниот Осигуреник можат но, не мора да бидат 
причина за одбивање на прием во осигурување, а на Осигурувачот му служат за проценка на 
ризикот со цел да се пресмета премијата за осигурување. 
 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 5 

 
Договор за осигурување се склучува за период кој не може да биде пократок од 12 месеци 
од денот на склучувањето на договорот, освен ако на осигуреното лице му престанува 
својството на Осигуреник во согласност со прописите од задолжителното здравствено 
осигурување.  
На писмено барање на Договорувачот на полисата, 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 на полисата 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 вклучуваат во 
осигурување: 

o потврда од Договорувачот на осигурување 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. 
Договорувачот на полисата 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, кои ги знаел или не 
можеле да му бидат непознати во моментот на вклучување на новото лице во осигурување. 
 

Член 6 
 

Обврски на Осигурувачот започнуваат со истекот од 24-от час од денот наведен во полисата 
за осигурување како ден на почеток на доброволното здравствено осигурување, а трае до 
истекот на 24-от час денот наведен во полисата за осигурување како ден на крај на 
осигурувањето. 
Ако е договорен период на чекање, обврската на осигурувачот почнува по дваесет и четири 
часа на денот наведен како ден на истек на периодот на чекање, под услов да е платена 
премијата за осигурување. 

 
Член 7 

 
Осигурителното покритие од договорот за осигурување ќе престане за секој поединечен 
Осигуреник, без оглед на договореното времетраење во случај на: 

o смрт на осигуреникот (денот на смртта); 
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o губење на статусот на осигуреното лице во задолжително здравствено 
осигурување (во истек на 24-от час од денот на губење на статусот); 
o прекин на работниот однос (во истек на 24-от час од денот на прекин на работен 
однос); 
o со искористување на годишниот агрегат на сите секции одреден во полисата; 
o во други случаи во согласност со прописите, Општите и Посебните услови на  
Осигурувачот. 

 
НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Член 8 
 

Сите известувања и пријави кои договорните страни се должни да ги направат во согласност 
со одредбите од Општите и Посебните услови, задолжително треба да бидат во писмена 
форма. Како ден на прием  на известувањето или известувањето преку електронска пошта 
(доколку Договорувачот изречно се согласи за прием преку апликација) ќе се смета денот 
кога Oсигурувачот, односно Договорувачот, ќе го прими известувањето или известувањето 
преку апликација. 
Ако известувањето или извештајот е пратено по препорачана пошта, како датум на прием се 
смета датумот кога договорната страна го примила писменото. Содржината на договорите за 
осигурување се важечки само ако тие се склучени во писмена форма. 

 
ПЕРИОД НА ЧЕКАЊЕ (КАРЕНЦА) 

Член 9 
 

Периодот на чекање е период на почетокот на осигурување, во кој  Осигуреникот ја плаќа 
премијата за осигурување, а Осигурувачот нема обврска за исплата на износот на средства 
согласно договорот за осигурување, доколку настане осигурениот настан за тој период. 
Период на чекање не се применува во случај на обновување на договорот за осигурување 
доколку обновата е во континуитет со претходниот договор за осигурување, под услов да 
бидат опфатени сите ризици од претходниот договор за осигурување. 
Доколку во новиот договор за осигирување има ризици што не се опфатени од претходниот 
договор, за тие ризици ќе се примени каренца според новите услови.  
 

ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 10 

 
Висината на премијата за осигурување се утврдува од страна на Осигурувачот во согласност 
со избраната Тарифа на премија од страна на Договорувачот (во понатамошниот текст: 
Тарифа) и прописите кои ја регулираат областа на доброволно здравствено осигурување. 
Осигурувачот не може да го зголеми износот на премијата за осигурување во периодот за 
кој е склучен договорот за доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување. 
Договорувачот е должен да ја плаќа редовно премијата на определениот датум на 
доспевање утврден во полисата за осигурување. 
Доколку е договорено годишната премија да се плаќа на полугодишни, тримесечни или 
месечни рати, Осигурувачот има право на премија за целата година на осигурувањето. 
По исклучок од член 7 став 1, во случај на престанок на осигурување поради смрт на 
Осигуреникот, Осигурувачот има право на премија до денот на осигурувањето. 
Осигурувачот има право да ја наплати премијата од Договорувачот со законска казнена 
камата за секој ден за надминување на рокот во кој е должен да ја плати премијата за 
осигурување. 
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Првата договорна премија за осигурување, односно првата рата на премијата, се плаќа до 
почетокот на договорот за осигурување, доколку поинаку не е договорено и наведено во 
анекс / фактура во прилог на полисата. 
Секоја наредна рата на премија за осигурување доспева на последниот ден од тековниот 
временски период (полугодишен, квартален, месечен) за наредниот период. 
Плаќањето на заостанатите премии секогаш се однесува на првата неплатена рата на 
премија, а Осигурувачот има право за неплатените доспеани рати да пресмета и камата 
според договорот за осигурување. 
Премијата за осигурување се смета дека е платена кога плаќањето е евидентирано на 
сметката на Осигурувачот. 
 

КАРТИЧКА (ДОКУМЕНТ)  ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 11 

 
Осигурувачот е обврзан да му издаде на секој Осигуреник документ во форма на картичка за 
доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување (во понатамошниот текст: 
Картичка за осигурување). Картичката за осигурување врз основа на која се остваруваат 
правата од доброволното дополнително и приватно здравствено осигурување  се издава на 
денот на издавањето на полисата за осигурување, а најдоцна во рок од 60 дена. 
Картичката за осигурување е со важност за целиот период на осигурување.  
Картичката за осигурување е валидна со приложување на лична карта или друг документ за 
идентификација на Осигуреникот. 
Доколку дојде до губење на картичката за осигурување, Осигуреникот е должен без 
одлагање писмено да го пријави губењето на документот до Осигурувачот што ги врши 
работите на доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување. Во таков 
случај, Осигурувачот е должен да издаде дупликат од картичката за осигурување.  
 

ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВА ОД ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 12 

  
Осигуреникот го остварува правото од осигурување врз основа на основана медицинска 
документација за: 

o специјалистичко лекување од упатот на избраниот лекар или наодот на лекар 
специјалист; 
o софистицирана дијагностичка  постапка од наодот на лекар специјалист; 
o хируршки зафат во болница од наодот на лекар специјалист; 
o амбулантна рехабилитација од наодот на лекар специјалист; 
o лек препишан на розов рецепт од лекар специјалист. 

 
Член 13 

 
Висината на осигурителното покритие, како и обврските на Осигурувачот, се утврдуваат со 
Посебните услови на Осигурувачот. 
Вкупната осигурана сума е наведена во полисата за осигурување и претставува максимална 
обврска на Осигурувачот по подлимити или на ниво на полиса, согласно договорот за 
осигурување. 
Осигурената сума наведена во полисата за осигурување е максималната обврска на 
Осигурувачот, согласно договорот за осигурување. 
Осигурителното покритие важи 24 часа дневно, во договореното времетраење на 
осигурувањето, на територијата на Р. С. Македонија, ако со Посебните услови не е поинаку 
договорено. 
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ОПШТИ ИСКЛУЧОЦИ  НА ОБВРСКАТА НА ОСИГУРУВАЧОТ 
 Член 14 

 
Според овие Општи услови, Осигурувачот не е во обврска да ги надомести трошоците кога 

до болест, состојба односно повреда дошло поради или е поврзано со:  

1. Намерна, крајна невнимателност на Осигуреникот; 
2. Природни катастрофи или елементарни непогоди (земјотреси, вулкански ерупции итн.); 
3. Воени настани или вооружени акции, освен учеството на Осигуреникот во нив е вклучен 
како негова професија, или по повик од надлежните државни органи; 
4. Епидемија, пандемија, загадена средина, радиоактивно зрачење, директно и индиректно 
дејствување на нуклеарна енергија; 
5. Настани кои се директно поврзани со војна, инвазија, вооружен конфликт, граѓанска 
војна, востание, тероризам, бунт или револуција; 
6. Обид или извршување самоубиство или душевна болест (непресметливост) на 
Осигуреникот поради било која причина; 
7. Фактот дека Осигуреникот или корисникот намерно го предизвикал осигурениот настан; 
8. Повреди и болести кои се предизвикани како последица од алкохол (присуство на 
алкохол во крвта од над 0,5%0) или зависности (алкохол, дрога, лекови и слично.); 
9. Подготвување, обид или извршување на кривично дело со намера, како и бегство по 
такво дело; 
10. Спортови со висок ризик (аматерско или рекреативно занимавање со опасни односно 
екстремни спортови,  како што се: лов, картинг, акробации, скејт борд возење, акробации на 
ролери, нуркање, алпинизам, планинарење, ракување со пиротехнички средства, огномет, 
муниција и експлозиви, скијачки скокови, возење боб санки, акробатско скијање, 
автомобилски и мотоциклистички трки, летање на змејови, падобрански скокови, 
параглајдинг, банџи скокови, рафтинг,возење ролери, лизгање на лед, хокеј, скијање на 
вода и едрење). 

 
УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИКОТ ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ (ФРАНШИЗА) 

Член 15 
 
Договорувачот и Осигурувачот може да утврдат учеството на Осигуреникот во секоја 
настаната штета (франшиза), односно трошоци на здравствените услуги прикажани како 
соодветен износ или процент, согласно договорот за осигурување. 
Во овој случај, Осигуреникот во соодветен процент или износ учествува во настаната штета 
кој износ го подмирува кај давателот на услугата, така што договорениот износ за учество 
во штета се одбива од вкупната обврска на Осигурувачот. 
Доколку настанатата штета е помала од договореното учество, Осигурувачот нема обврска 
да го плати надоместокот до износот на договореното учество. 

 
ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ 

Член 16 
 
Осигурувачот е во обврска на Осигуреникот да му обезбеди остварување на правата 
определени со договорот за доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување, 
како и правата утврдени со Општите и Посебни услови на Осигурувачот. 
Осигурувачот е должен да во согласност со договорот односно полисата за осигурување и 
Посебните и Општите услови, на Осигуреникот му ги надомести трошоците или дел од 
трошоците направени во остварување на правата на доброволно здравствено осигурување, 
како и висината на договорните парични надоместоци во рок од 14 дена на денот кога била 
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примена комплетната документација, врз основа на која може да се утврди неспорно 
постоење и обем на обврската. 
 

Член 17 
 

Осигурувачот не е должен да плати надоместок за осигурување во следниве случаи: 
o ако Осигуреникот даде неточни или невистинити податоци, односно прикрил важни 
околности од значење за склучување на договорот за осигурување; 
o во случај на злоупотреба на полисата за осигурување или картичката за 
осигурување; 
o доколку обемот на договорените здравствени услуги и висината на трошоците се 
надминати согласно лимитите во договорот за осигурување; 
o ако барањето за надоместок е засновано на лажни информации и лажна 
документација. 

 
ОБВРСКИ НА ДОГОВОРУВАЧОТ И ОСИГУРЕНИКОТ 

Член 18 
 

Освен обврските утврдени со прописите кои ја регулираат областа на доброволното 
дополнително и приватно здравствено осигурување и Општи и Посебни услови на 
осигурувачот: 

o Осигуреникот  е  должен   да  ги  почитува   инструкциите за изведување на  
лекувањето кои му ги препорачал давателот на здравствени услуги и при лекувањето 
да ја приложи медицинската документација согласно истите упати. 
o Осигуреникот е должен, кога ги остварува правата на доброволно здравствено 
осигурување во здравствена установа да го даде на увид картичката за осигурување за 
идентификација; 
o Договорувачот односно Осигуреникот е должен во најкраток можен рок да го 
извести Осигурувачот за какви било промени во информациите (како што се промена 
на адресата, занимањето или брачниот статус, престанок на работен однос, и слично) 
и за сите важни промени како промена на бројот на Осигуреници кои влијаат на 
корекција на проценката на ризикот од осигурување. 

 
НЕНАМЕРНА НЕТОЧНОСТ ИЛИ НЕЦЕЛОСНОСТ НА ПРИЈАВАТА 

Член 19 
 

Ако Осигуреникот направи неточна пријава, или пропуштил да даде важни информации, а 
тоа не го направил намерно, Осигурувачот може, по свој избор, во рок од еден месец од 
информацијата за неточноста или нецелосноста на податоците во Прашалникот:  

o да го раскине договорот за осигурување, со доставување писмено известување и 
утврден рок од 15 дена за престанок на договорот од денот на приемот на писменото 
известување од страна на Осигуреникот или 
o да предложи зголемување на премијата сразмерно за зголемениот ризик со 
доставување писмено известување и утврден рок од 15 дена за престанок на договорот 
за осигурување доколку Осигуреникот во овој рок не го прифати предлогот. 

Во случај на престанок, Осигурувачот е должен да му врати на Осигуреникот дел од 
премијата што е платена до крајот на периодот на осигурување. 
 

ОТКАЖУВАЊЕ И ПРЕКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 20 
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Договорот за осигурување престанува со завршување на периодот за кој е склучено 
осигурувањето. 
Во случај на склучен повеќегодишен договор, Договорувачот на осигурувањето има право да 
бара раскинување на договорот склучен за времетраење од најмалку две години, или на 
неопределено времетраење. За таа цел должен е за својата намера по писмен пат да го 
извести Осигурувачот најдоцна три месеци пред отпочнување на следната осигурителна 
година.  
Ако Осигурувачот го примил известувањето за раскинување на договорот во рокот од 
вториот став на овој член, договорот за осигурување престанува со истекот на тековната 
осигурителна година. 
Осигурувачот има право на наплата на сите преостанати должни премии кои се однесуваат 
на тековната осигурителна година. 
Ако Договорувачот на осигурувањето го доставил известувањето за раскинување до 
Осигурувачот во рок пократок од наведениот во став 2 од овој член, договорот за 
осигурување останува во важност и за следната осигурителна година. 
Во случај на прекин на едногодишно осигурување, Осигурувачот има право на премијата за 
осигурување согласно времето во кое е побарано прекин од Договорувачот имајќи ја 
предвид табелата во продолжение: 

 

Прекин на 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 по полисата за осигурување има пријавено 
барање за надомест за штета во период од почетокот на осигурувањето до прекинот на 
осигурувањето. 
 

ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 21 

 
Договорувачот и Осигуреникот го овластуваат Осигурувачот да собира, чува, обработува и 
ги користи личните податоци кои се неопходни за склучување и реализација на договорот за 
осигурување, во согласност со законските одредби за  заштита на личните податоци и 
внатрешните акти на Осигурувачот со превземање на сите технички и организациони мерки 
за заштита при обработката на личните податоци при размената и обработката на лични 
податоци кои ги вршат договорните страни. Осигурувачот се обврзува да ги чува податоците 
од ставот 1 на овој член како деловна тајна во согласност со закон. 
Осигурувачот при склучувањето на договорот нема да бара генетски податоци или резултати 
на генетско тестирање за одредени наследни болести на лице кое изразува јасна намера 
дека сака да го склучи договорот, како и за неговите роднини, без оглед на линија и 
степенот на сродство освен во случаеви кога Oсигуреникот е во категорија на висок ризик. 
 

НАСОКИ ЗА КЛИЕНТОТ 
Член 22 

 
Осигурувачот дава насоки за клиентот за спроведување на доброволното дополнително и 
приватно здравствено осигурување преку „Упатство со насоки за користење услуги од 
доброволно дополнително и приватно здравствено осигурување“ во кое е даден детален 
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опис на постапките за упатување на Осигуреникот при користење на услугите од 
доброволното дополнително и приватно здравствено осигурување. 

ПРАВО НА РЕГРЕС 
Член 23 

 
Законско право на регрес е законско право на Осигурувачот да го бара исплатениот 
надомест на штета од трето лице одговорно за штетата. 

 

ОБРАБОТКА И ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
Член 24 

 
Договарачот на осигурувањето - физичко лице, односно осигуреникот дава согласностна 
осигурувачот да ги обработува неговите лични податоци од договорот за осигурување во 
земјата и доколку е потребно и во странство, во согласност со прописите што ги регулираат 
осигурувањето, правата на потрошувачите и заштитата на личните податоци.    
Осигуреникот дава согласностосигурувачот да собира и обработува податоци за неговата 
здравствена состојба во земјата и доколку е потребно и во странство за потребите за 
спроведување на договорот за осигурување. Оваа согласност се однесува и на овластените 
лица на осигурувачот кои може да ја обработуваат здравствената документација на 
осигуреникот,  да ги доставуваат податоците до осигурувачот, како и да вршат проверка на 
точноста и промените на личните податоци во здравствените установи и други правни и 
физички лица, кои располагаат со тие податоци.  
Договарачот на осигурувањето - физичко лице, односно осигуреникот дава согласностна 
осигурувачот и на неговиот договорен обработувач на личните податоци, да ги обработуваат 
личните податоци од првиот став на овој член, само за потребите за спроведување на 
договорот за осигурување во согласност со прописите со кои се уредува заштитата на 
личните податоци.  
Договорувачот на осигурувањето дава согласностна осигурувачот да ги користи личните 
податоци од првиот став на овој член (име и презиме, адреса за комуникација, електронска 
адреса и/или телефонски број, но не и податоците за здравствената состојба) за цели на 
вршење директен маркетинг за себе и поврзани друштва во земјата и во странство, но само 
врз основа на претходно дадена изречна изјава на согласност за оваа цел, а во согласност 
со прописите со кои се уредува заштитата на личните податоци  Во изјавата за согласност, 
задолжително треба да биде наведено дека договорувачот на осигурувањето - физичко 
лице, односно осигуреникот може во секое време бесплатно и на едноставен начин, трајно 
или привремено да ја повлече согласноста за вршење на директен маркетинг, и тоа со 
писмено барање доставено или испратено на адресата на осигурувачот.  
Осигурувачот врши обработка (собирање, евидентирање, организирање, чување итн.) на 
личните податоци на осигуреникот, договорачот на осигурување, неговиот законски 
застапник или полномошник во согласност со прописите за заштита на личните податоци и 
другите соодветни позитивни законски прописи, применувајќи соодветни технички и 
организациски мерки за обезбедување на безбедност при обработка на личните податоци 
кои се подетално пропишани со интерните акти за обезбедување на безбедност при 
обработката на личните податоци. Собраните лични податоци се дел од збирките на лични 
податоци на осигурувачот кој во својство на контролор на личните податоци, ги користи 
совесно, законито и согласно целта за кои се собрани. 
Осигуреникот има право да бара од осигурувачот да ги дополни, исправи или избрише 
неговите лични податоци, ако истите се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку се 
исполнети целите за нивна обработка или ако биле незаконски обработувани. За да го 
оствари ова право, осигуреникот доставува или испраќа писмено барање на адресата на 
осигурувачот. 
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Личните податоци од ставовите 1 и 2 од овој член, освен податоците за 
здравственатасостојба, можат да ги обработуваат и овластени лица за застапување и 
посредување, како и договорните обработувачи на лични податоци.  
Осигурувачот ги чува личните податоци во временски период до исполнување на целта 
заради која истите се обработуваат, што е во согласност со прописите за заштитата на 
личните податоци и интерните акти за обезбедување на безбедност при обработката на 
личните податоци каде што овие рокови се подетално утврдени и тоа:  
• Податоците кои се обработуваат со цел да се процени и утврди премијата на 
осигурување, за давање на понуда и за склучување на договор за осигурување/полиса се 
чуваат во текот на целото времетраење на договорот за доброволно здравствено 
осигурување и 10 години по престанокот на важење на договорот. 
• Податоците кои се обработуваат за контактирање, доставување на понуди и 
известување за производите и услугите на осигурување, се чуваат во текот на целото 
времетраење на договорот за доброволно здравствено осигурување и 5 години по 
престанокот на важење на договорот или до отповикување на согласноста. 
• Податоците кои се обработуваат за испитување на задоволството на клиентот во тек 
на траење на договорот за доброволно здравствено осигурување, се чуваат во текот на 
целото времетраење на договорот за осигурување и 5 години по престанокот на важење на 
договорот или до отповикување на согласноста. 
• Податоците кои се обработуваат за статистички цели, заради следење на ризикот во 
текот на траење на осигурувањето, процена на ризикот при обновување или склучување на 
идни договори за осигурување, примена на актуарската дејност и откривање и/или 
спречување на измами во осигурувањето, се чуваат во текот на целото времетраење на 
договорот за осигурување и 10 години по престанокот на важење на договорот. 
 
 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Важност на условите за осигурување 
Член 25 

Општите 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. 
 
 
 
 

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 
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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. 

 
Член 29 

 
За сите односи на договорните страни што не се регулирани со овие услови и регулативите 
за доброволно здравствено осигурување, директно се применуваат и важат одредбите од 
Законот за облигационите односи. 


