
 

 

Акционерско друштво за осигурување 

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје 

 

 

ДО: Сите заинтересирани страни 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА OПШТИ УСЛОВИ ЗА 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ОД  ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА) 

 

 

Почитувани, 

Ве известуваме дека објавениот пречистен текст на Oпшти услови за осигурување на лица од  последици 

на несреќен случај (незгода) е врз основа на измените и дополнувањата на постојните Услови. Измените и 

дополнувањата на Oпшти услови за осигурување на лица 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 точка (3) алинеата пет „ – смрт поради болест “ се брише во целост. “ 
Во член 13  точката (2) се брише во целост. 
Досегашните точки (3), (4), (5), (6) се пренумерираат во „  (2), (3), (4), (5). 
Членот  19  ПРЕКИН ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  се менува и гласи: 
„(1) Секоја договорена страна може да го откаже договорот за осигурување со неодредено траење, 

доколку договорот не престанал да има важност по некој друг основ. 
Откажување на договорот се врши по писмен пат најмалку 3 месеци пред истек на тековната година на 

осигурување,односно не се поминати повеќе осум месеци од почетокот на скаденцата на осигурителната 

година. 
(2) Во случај на едногодишно осигурување, секоја договорна страна може да го раскине договорот за 

осигурување со потпишување на спогодба за прекинување на осигурувањето или на друг начин доколку 
истото е дефинирано со посебни или дополнителни услови, освен во случај кога до истек на 

осигурувањето остануваат помалку од 4 месеци или по полисата има пријавен надомест за штета. 

(3) Во случај на прекин на осигурувањето согласно претходниот став на овој член, осигурувањето се 
прекинува до денот на потпишување на спогодбата, а Осигурувачот ја пресметува и задржува премијата 

за изминатиот период на осигурување од почеток на осигурувањето до потпишување на спогодбата за 
прекин.“ 

Се додава нов член 21 кој гласи: 
 

„ ОБРАБОТКА И ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Член 21 

 
Договарачот на осигурувањето - физичко лице, односно осигуреникот дава согласност на осигурувачот да 

ги собира и обработува неговите лични податоци од договорот за осигурување во земјата и доколку е 

потребно и во странство само за потребите за спроведување на истиот, во согласност со прописите што ги 

регулираат осигурувањето, правата на потрошувачите и заштитата на личните податоци. 

Оваа согласност се однесува и на овластените лица на осигурувачот кои може да ги обработуваат личните 

податоци на осигуреникот,  да ги доставуваат податоците до осигурувачот, како и да вршат проверка на 

точноста и промените на личните податоци кај надлежни државни органи и установи и други правни и 

физички лица, кои располагаат со тие податоци.  

Договарачот на осигурувањето - физичко лице, односно осигуреникот дава согласност на осигурувачот, 

овластените лица за застапување и посредување и на неговиот договорен обработувач на личните 
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податоци,  да ги обработуваат личните податоци, 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 согласност на осигурувачот да ги користи личните податоци  (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. 

  

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.“ 

Сите останати членови се пренумерираат соодветно. 

 

Членот 23 станува член 24 и истиот се менува и гласи: 
„Евентуалните  спорови  кои  би  произлегле  од  договорот  за  осигурување,  договорните  страни  ќе  ги 

решаваат спогодбено, а доколку до спогодба не дојде надлежен е Осниовниот граѓански суд Скопје“   

 

 

 

Со почит, 

Акционерско друштво за осигурување 

ВИНЕР- Виена Иншуренс Груп Скопје 

 


