ДЕМЕКВРИ 2020
Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје

ДО: Сите заинтересирани страни

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ ДЕЦА И УЧИЛИШНА МЛАДИНА ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

Почитувани,
Ве известуваме дека објавениот пречистен текст на Посебни услови за осигурување деца и училишна
младина од последици на несреќен случај (незгода) е врз основа на измените и дополнувањата на
постојните услови. Измените и дополнувањата на Посебни услови за осигурување деца и училишна
младина од последици на несреќен случај (незгода) се донесени со одлука на Управниот одбор на ВИНЕР
Виена Иншуренс Груп АД Скопје број 12995/0202/1/20 од 25.12.2020 година како што следи:

Во член 1 во точка (2) алинеата 2 „-смрт од болест“ се брише во целост.
Во член 5 точка (4) алинеата 1. се менува и гласи: „(4)
Не се сметаат како несреќен случај (незгода)
во смисла на овие Услови:
1. сите заразни, хронични, наследни, професионални болести, сите видови малигни заболувања, сида,
вирусни заболувања кои предизвикуваат смртни последици, како и последици од психички влијанија кои
се манифестираат во облик на страв, депресија, несоница, инконтиненција, панично-фобични реакции,
како и реакции означени со аналогни термини;
Во член 5 точка (4) по алинеата 11. Се додава нова алинеа 12. Која гласи;:
„12. штети настанати како последица од огнено оружје или експлозивни материи, освен ако не е поинаку
договорено и наведена во полисата за осигурување.“
Во член 7 точка (1) алинеата 1. се менува и гласи:
„1. За трошоци за погреб договорената осигурена сума за случај на смрт од несреќен случај, односно
осигурената сума за случај на инвалидитет, ако при несреќниот случај настапил потполн инвалидитет на
осигуреникот.
Ако 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 од незгода, но најмногу износот кој
како максимален е утврден со Одлука на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување
ВИНЕР- - Виена Иншуренс Груп Скопје.
Во досегашниот член 9 точка (1) се додава нова алинеа 1. Која гласи:
„1. поради смрт од болест“
Досегашните алинеи се пренумерираат соодветно.
Во член 11 точка (2) по зборот „смерт“ се додаваат зборовите „ од незгода“.
Членот 16 се брише во целост. Сите останати членови се пренумерираат соодветно.
Досегашниот член 18 станува член 17 и истиот се менува и гласи:
„(1) Побарувањата од Договорувачот на осигурувањето, Осигуреникот, односно Корисникот од договорот
за осигурување од незгода застаруваат за три години, сметајќи од првиот ден по истекот на
календарската година во која настанало побарувањето.
(2) Ако заинтересираното лице докаже дека до денот определен во претходниот став не знаело дека
настанал осигурениот случај, застарувањето почнува од денот кога дознало за тоа, со тоа што во секој
случај побарувањето застарува за пет години од денот определен во претходниот став.
(3) Побарувањата на Осигурувачот надоговорот за осигурување застаруваат за три години.“
Насловите и тектот „Постапка по жалба“ „Решавање на спорови“ и член 21 се менуваат и гласат:
„ ПОСТАПКА ПО ПРИГОВОРИ (ПРЕТСТАВКИ)

Член 19
(1) Во случај Осигурувачот и корисникот да не се согласат во поглед на видот и обемот на последиците на
несреќниот случај или во поглед на тоа дали и во кој обем повредата на осигуреникот е во причинска
врска со несреќниот случај, корисникот на осигурувањето може да поднесе приговор на надлежниот
орган на осигурувачот.
(2) Приговорот се доставува во писмена форма до седиштето на осигурувачот, во подружницата каде е
склучен договорот, во подружницата каде подносителот на приговорот има живеалиште односно
седиште.
(3) Осигурувачот е должен во рок од 14 дена до подносителот да достави писмена одлука по приговорот.
(4) Доколку осигуреникот односно корисникот не е задоволен од одлуката на осигурувачот по приговор
што се однесува на видот и обемот на трајниот инвалидитет, секоја од страните може да предложи на
другата страна поведување на постапка за вештачење.
ПРАВО НА ЖАЛБА
Член 20
Осигуреникот, односно договорувачот, доколку е физичко лице, има право да поднесе жалба во однос на
осигурувачот, осигурителните брокерски душтва, друштвата за застапување во осигурувањето и
застапниците во осигурувањето, до Агенцијата за супервизија на осигурување како надлежен орган на
супервизија на друштвата за осигурување, согласно со Законот за супервизија на осигурувањето.
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ
Член 21
Евентуалните спорови кои би произлегле од договорот за осигурување, договорните страни ќе ги
решаваат спогодбено, а доколку до спогодба не дојде надлежен е Основниот граѓански суд Скопје“

Со почит,
Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР- Виена Иншуренс Груп Скопје

