
 

 

Акционерско друштво за осигурување 

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје 

 

 

ДО: Сите заинтересирани страни 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ 

ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ  ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА) 

 

 

 

Почитувани, 

Ве известуваме дека објавениот пречистен текст на Дополнителни услови за колективно осигурување на 

работници  од последици на несреќен случај (незгода) е врз основа на измените и дополнувањата на 

постојните Услови. Измените и дополнувањата на дополнителни услови за колективно осигурување на 

работници  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 (1) зборовите „со ризик смрт поради болест“ се бришат во целост. 

Во член 2 толка (2) алинеата два која гласи „ кои се кај договорувачот во граѓанско-правен однос “ се 

брише во целост, а алинетата три се менува и гласи: „ • кои се постари од 70 години, освен ако 

поинаку не е договорено..“ 

Досегашната точка (3) се брише во целост. 

Во член 6 точката (2) се менува и гласи: 

„(2) Според овие Дополнителни услови со колективното осигурување покрај осигурените суми за случај 

на смрт од незгода, инвалидитет, дневен надомест и трошоци за лекувањето поради несреќен случај, 

може да се договори и осигурена сума во случај на смрт поради болест.„ 

Членот 7 под насловот ОБЕМ НА ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРУВАЧОТ се брише во целост. 

Досегашниот член 8 се пренумерира во „7“ и истиот гласи: 

„ Член 7 
Исклучок од осигурување 

 
 (1) Не се сметаат како несреќен случај (незгода) во смисла на овие Услови и се исклучок: 
1. Настанала како резултат на болест 
2. Ако осигуреникот изврши самоубивство. 
3. Ако смртта на осигуреникот настапи поради извршување на смртна казна, 
4. Ако смртта на осигуреникот настапи поради земјотрес, 
5. Ако смртта на осигуреникот настапи поради настан кој директно се препишува на војна, инвазија, чин 
на надворешниот непријател, воени дивеења или воени операции (без оглед дали е објавена војната или 
не), граѓанска војна, востание, буна или револуција. 
6. Ако смрта настанала како резултат на причинско – последична врска од прекумерно консумирање на 
алкохол, консумирање на дрога, наркотици и други опојни средства, 
7. При договарање, обид или извршување на смислено кривично дело, како и при бегањето по таквото 
дејство и поради учество во тепачка 
8. Поради самоповредување. 

ДЕМЕКВРИ 2020 



 

9. сите заразни, професионални болести, вродени 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 , хронични заболувања, депресија, несоница , инконтиненција , 
панично-фобични  реакции , како и реакции означени со аналогни термини; епидемија, пандемија, 
загадена средина, радиоактивно зрачење, директно и индиректно дејствување на нуклеарна енергија. 
10. стомачна кила, кила на папокот, водени и останати видови на кила, освен оние што ќе настанат 
поради директно оштетување на стомачниот ѕид, под непосредно дејство на надворешна механичка сила 
на стомачниот ѕид, доколку веднаш по повредата е утврдена трауматична кила, кај која болнички покрај 
килата е утврдена повреда на меките делови на стомачниот ѕид во тоа подрачје; 
11. инфекции и заболувања што ќе настанат поради разни форми на алергија, сечење или кинење жулеви 
или други израстоци на цврста кожа; 
12. анафилактичен шок, освен ако настапи при лекувањето поради настанат несреќен случај (незгода); 
13. хернија дискус интервертебралис, сите видови лумбалгии, дископатии, спондилози, спониолизи, 
сакралгии, миофасцитис, кокцигодини, ишијалгии, фиброзитис и сите промени на слабинско- крстачна 
регија означена со аналогни термини; 
14. одлепување на мрежицата (аблацио ретинае) на претходно болно или дегенеративно променето око, 
а со исклучок се признава одлепување на мрежицата на претходно здраво око, доколку постојат знаци на 
директна надворешна повреда на очната јаболчница,утврдена во здравствена установа; 
15. последици што настанале кај Осигуреникот поради алкохолно лудило (делириум тременс), дејство на 
дрога или користење на лекарства кои не се препишани од страна на соодветно медицинско лице; 
16. последици на медицински, особено оперативни зафати што се преземаат за лекување или превентива 
заради спречување на болести; 
17. патолошки промени на коските, патолошки епифизиолози и патолошки скршеници; 
18. системни невромускуларни болести и ендокрини болести; 
19. состојби на набиеници, исчашувања и фисури на поедини органи и коски; 
20. штети настанати како последица од огнено оружје или експлозивни материи  освен ако не е поинаку 
договорено и наведена во полисата за осигурување. 
(2) На обврските на осигурувачот за осигурување од последици на несреќен случај се применуваат 
одредбите на член 5,8, 9 и 10 од Општите услови. 
(3) Кај договори за осигурување со важност повеќе од една година во случај на негативен технички 
резултат (однос помеѓу исплатените и резервирани штети и техничката премија) осигурувачот има право 
да пресмета малус најмногу до 40%. 
Досегашните членови 9,10 и 11, се пренумерираат во 8,9, и 10. 

Новиот член 10 се менува и гласи: 

„(1) Секоја договорна страна, доколку договорот не престанал по договорена причина, може да го откаже 
договорот за колективно осигурување на работниците со неодредено траење.  
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) Ако е склучено колективно осигурување по кое секој работник плаќа премија од својата плата, 
откажувањето на договорот се врши со претходна согласност на осигурените работници.“ 
Досегашните членови 12,13 и 14, се пренумерираат во 11,12, и 13. 

 

 

Со почит, 

Акционерско друштво за осигурување 

ВИНЕР- Виена Иншуренс Груп Скопје 

 


