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КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОНБОЛНИЧКО И БОЛНИЧКО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО
ЛЕКУВАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПЕРАЦИИ
Член 1
Колективно осигурување на специјалистичко вонболничко и болничко лекување е
доброволно приватно здравствено осигурување согласно Општите услови за осигурување на
вонболничко и болничко специјалистичко лекување, Општите услови за осигурување на
операции, Посебните услови за колективно осигурување на вонболничко и болничко
специјалистичко лекување и осигурување на операции.
ЗНАЧЕЊЕ НА ПОИМИТЕ
Член 2
1) Посебни услови се услови на колективно осигурување на вонболничко и болничко
специјалистичко лекување и осигурување на операции;
2) Изјава за прием во осигурување е писмена изјава на осигуреникот за пристапување
кон колективно осигурување утврдена од осигурителното друштво, како составен дел од
договорот за осигурување;
3) Општи услови се Општи услови за осигурување на вонболничко и болничко
специјалистичко осигурување и Општи услови за осигурување на операции;
4) Договорувач е правно лице или физичко лице – работодавач кој со осигурителното
друштво склучил договор за осигурување и се обврзал дека ќе ја плаќа осигурителната
премија од свои средства или ќе ја задржува од средствата на осигурениците.
МОЖНОСТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 3
1) Со ова осигурување може да се осигура лице со живеалиште во Р.С. Македонија, односно
лице вработено на неопределено или определено време кај договорувачот на
осигурувањето.
2) Во колективно осигурување не може да се вклучат лица кои за време на склучување на
договор за осигурување се на боледување врз основа на решение од Фонд за
здравствено осигурување на Р.С. Македонија. За истите осигурително покритие ќе
започне по завршување на боледувањето.
3) Возраст на осигуреникот на почеток на колективно осигурување може да биде најмногу
64 години, освен ако во договорот за осигурување не е наведено поинаку. Лицата над 64
години може да пристапат кон индивидуално осигурување.
4) Ако е посебно договорено во договорот за осигурување, вклучени во осигурително
покритие може да бидат и членови на семејство на осигуреникот, односно
брачен/вонбрачен партнер и деца на возраст до 18 години, односно 26 години под услов
сеуште да живеат на иста адреса со своите родители.
СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 4
1) Договор за осигурување се склучува врз основа на понудата која осигурителното
друштво ќе ја креира за конкретниот договорувач на осигурување, во зависност од
неговата дејноста, старосната и полова структура на вработените, и согласно тоа видот
на ризици и посебни договарања кои можат да бидат дел од осигурителното покритие.
2) За склучен договор за колективно осигурување, осигурителното друштво на
договорувачот на осигурување му издава една групна фактура, една групна осигурителна
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5)
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7)
8)

9)

полиса, картички за идентификација за секој осигуреник посебно, освен доколку не е
поинаку договорено.
При пристапување кон колективно осигурување за договорувач со помалку од 30
вработени, секој осигуреник е должен да пополни Прашалник за здравствена состојба и
дополнителна прилог документација барана од страна на осигурителното друштво.
При пристапување кон колективно осигурување за договорувач со повеќе од 30
вработени, секој осигуреник е должен да пополни Изјава за прием во осигурување која
содржи податоци за здравствена состојба на осигуреникот. Во случај да податоците
обезбедени преку Изјавата за прием во осигурување не се доволни за прием во
колективно осигурување, осигурителното друштво може од осигуреникот да побара
дополнително пополнување на Прашалник за здравствена состојба. Нововработен може
да пристапи во колективно осигурување за времетраење на договор за осигурување под
исти услови како и останати осигуреници ако се осигурува во рок од 30 дена од датумот
на вработување.
Осигурени се лицата наведени во осигурителната полиса, односно списокот во прилог на
осигурителната полиса, кој претставува составен дел од истата, со податоци за име,
презиме, датум на раѓање,.
Доколку во Понудата за колективно осигурување е предвидена и можност за вклучување
на членови на семејство на осигурениците, односно вработените кај договорувачот на
осигурувањето, за истите се пополнува Прашалник за здравствена состојба заедно со
дополнителна прилог документација барана од страна на осигурителното друштво.
Пренесување на неискористен осигурителен износ од претходна осигурителна година не
е можно.
Во една осигурителна година, осигурителното друштво на осигуреникот може да му
исплати надоместок од осигурување согласно осигурително покритие најмногу до
годишниот износ на сумата на осигурување во согласност со висината на утврдените
лимити, односно подлимити наведени во договорот (полисата) за осигурување.
Минимален број на осигуреници за пристапување кон колективно осигурување е 5 (пет)
вработени.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 5

1) Ако за времетраење на договорот за осигурување нововработеното лице се осигура во
рок од 30 дена од денот на вработување, за него покритието на колективното
осигурување започнува од 00:00 чаост од првиот ден во наредниот месец по датумот на
прием во колективно осигурување, освен ако не е поинаку договорено.
2) Колективно осигурување престанува со датумот на престанок на работниот однос, или
датумот на исклучување од осигурување од страна на договорувачот од било која
причина, а за кое е должен да го извести осигурувачот. Доколку осигурувачот исплатил
надомест од осигурување бидејќи немал сознание дека работниот однос престанал, го
задржува правото да бара враќање на износот од страна на осигуреникот.
ПРЕСТАНОК НА ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 6
Колективното осигурување на осигуреникот му престанува поради престанок на договорот
за вработување кај договорувачот на осигурувањето, или датумот на исклучување од
осигурување од страна на договорувачот од било која причина, а за кое е должен да го
извести осигурувачот.
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Со престанокот на осигурувањето на осигуреникот поради престанок на договор за
вработување кај договорувачот на осигурувањето, престанува со важност и осигурувањето
на членовите на семејство на осигуреникот, при што осигурителното друштво има право да
ја наплати осигурителната премија до крајот на месецот во кој настапил престанок на
осигурувањето на членовите на семејство на осигуреникот, додека пак ако сразмерниот дел
од однапред платениот износ на осигурителната премија е повисок од трошокот што би
настанал кај осигурителното друштво со враќање на сразмерниот дел, истиот му се враќа на
Договорувачот, во случаите кога осигуреникот нема пријавено штета по полисата.
ПРЕМИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 7
1) Премијата за осигурување е годишна, истата се плаќа однапред во еднократен износ, освен
доколку во договорот за осигурување не е дефинирано поинаку.
2) Договорувачот е должен да ја плати осигурителната премија за сите осигуреници за цело
времетраење на осигурувањето.
3) Висината на премијата за осигурување е во корелација со дејноста на договорувачот,
старосната и полова структура на вработените кои ќе бидат дел од осигурително покритие,
нивната здравствена состојба согласно добиените податоци, видот на работните задачи кои
ги извршуваат на своите работни места, историја на штети, и др.
4) Осигурителното друштво може за времетраење на договорот за осигурување при секое
вклучување, односно исклучување на осигуреник поради можни измени на факторите кои
влијаат на одредување на премијата за осигурување, повторно да пресмета висина на
премија за осигурување.
5) Премијата за осигурување утврдена кај договорувач со 70 и повеќе вработени при
иницијалното склучување на договор за осигурување, важи и при флуктуација на вработени
плус/минус од 5%, освен доколку не е поинаку договорено.
6) Ако на осигуреникот колективното осигурување му престане заради престанок на договор за
вработување, осигурителното друштво има право да ја наплати осигурителната премија до
крајот на месецот во кој настапил престанок на договорот за вработување, додека пак ако
сразмерниот дел од однапред платениот износ на осигурителната премија е повисок од
трошокот што би настанал кај осигурителното друштво со враќање на сразмерниот дел,
истиот му се враќа на Договорувачот.

ИЗМЕНИ ВО ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 8
За времетраење на договрот за осигурување осигурителното друштво го задржува правото
да ја измени осигурителната премија утврдена при склучување на договорот за
осигурување, без право на откажување, доколку поради нови вклучувања односно
исклучувања на осигуреници, осигурителната премија утврдена при склучување на
договорот за осигурување се промени повеќе од 5%, при што измената важи од првиот ден
во наредниот месец од датумот на измената, освен доколку не е поинаку договорено.
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ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Член 8
1) Осигуреникот со пополнување на изјава за прием во осигурување или прашалник за
здравствена состојба, му дозволува на осигурувачот согласно прописите што го регулираат
осигурувањето, правата на потрошувачите и заштита на личните податоци, да ги обработува
неговите лични податоци од договорот за осигурување. Осигуреникот му дозволува на
осигурувачот за потребите од спроведување на договорот за осигурување да собира и
обработува податоци за неговата здравствена состојба, вклучувајќи ги со тоа и овластените
лица на осигурувачот 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.
2) Осигуреникот со пополнување на изјава за прием во осигурување или прашалник за
здравствена состојба, му дозволува на осигурувачот и неговиот договорен обработувач на
лични податоци во согласност со прописите што ја регулираат заштитата на личните
податоци, да ги користи личните податоци од првиот став на овој член, само за потребите за
спроведување на договорот за осигурување. Договорувачот на осигурувањето само со
давање на изречна согласност може да му дозволи на осигурувачот согласност со прописите
што ја регулираат заштитата на личните податоци да ги користи личните податоци од
првиот став на овој член, освен податоците за здравствената состојба, во цели за обработка
и непосреден маркетинг за себе.
3) Осигуреникот може дозволата од претходниот став на овој член во секој момент бесплатно,
трајно или привмремено да ја отповика со писмено барање, пратено на адресата на
осигурувачот.
4) Личните податоци од став 1 и 2 од овој член освен податоците за здравствена состојба
можат да ги обработуваат и овластени лица за застапување и посредување, како и
договорените обработувачи на лични податоци.
Дополнителни
информации
во
однос
на
заштита
на
личните
податоци:
http://www.winner.mk/zastita-na-licni-podatoci/.

УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
Член 9
Овие Посебни услови заедно со Општите услови за осигурување на вонболничко и болничко
лекување и Општите услови за осигурување на операции, се составен дел од договорот за
осигурување со кој се регулирани односите помеѓу договорувачот на осигурување,
осигуреникот и осигурителното друштво.
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