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ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОРОДУВАЊЕ 
Член 1 

 
1) Осигурување на породување е доброволно приватно здравствено осигурување за 

ризикот породување. 
2) Ризикот породување може да се склучи единствено како дополнителен ризик при 

склучување на договор за осигурување на вонболничко и болничко лекување и 
осигурување на операции, со договор за осигурување во минимално траење од 24 
месеци, односно 36 месеци.  

3) Осигурувачот и осигуреникот склучуваат договор за лојалност за времетраење од 24 
месеци, односно 36 месеци. 

4) Осигурувањето за ризикот породување се склучува без период на чекање-каренца и 
во било кој период од бременоста на осигуреникот.  

5) Периодот на лојалност од 24 месеци, односно 36 месеци започнува да важи од 
моментот на склучување на договорот за осигурување на ризикот породување. Во 
случај на веќе активна полиса за осигурување на вонболничко и болничко лекување 
и осигурување на операции како почеток на периодот на лојалност ќе се смета 
датумот на почеток на важност на основното осигурување (осигурување на 
вонболничко и болничко лекување и осигурување на операции), за кој што период ќе 
биде извршена пресметка за доплаток на соодветна премија за ризикот породување. 

6) За се’ што не е уредено со овие услови, во целост важат одредбите од Општите 
услови за осигурување на вонболничко и болничко лекување и Општите услови за 
осигурување на операции, како и Посебните услови за колективно осигурување на 
вонболничко и болничко лекување и осигурување на операции.  

7) Исклучок од ова може да бидат договорите за колективно осигурување каде ризикот 
породување може да биде предмет на посебно договарање како составен дел од 
конкретна понуда за конкретно правно лице - договорувач на колективно 
осигурување.  
 

 
ЗНАЧЕЊЕ НА ПОИМИТЕ 

Член 2 

1) Посебни услови за осигурување на породување се посебни услови за доброволно 

приватно здравствено осигурување за ризик породување; 

2) Општи услови се општи услови за осигурување на вонболничко и болничко 

специјалистичко осигурување и општи услови за осигурување на операции;  

 
ОСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ 

Член 3 

1) Висината на осигурителното покритие за трошоци за породување се одредува во 

полисата за осигурување. 

2) Висината на осигурителното покритие претставува максимална обврска на 

осигурувачот по штетен настан и во агрегат за целото времетраење на договорот за 

осигурување на ризик породување. 

3) Со склучена полиса за ризик породување осигуреникот добива покритие за: 

а) Трошоци за сите медицински индицирани прегледи во тек на бременост; 
б) Трошоци за спонтано породување; 
в) Трошоци за породување со царски рез;  
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4) Како трошоци за сите медицински индицирани прегледи во тек на бременост се 

признаени сите прегледи кои се препишани од страна на овластен доктор - гинеколог 

која ја води или врши надзор на бременоста во било која фаза од истата. 

5) Како трошоци за спонтано породување и породување со царски рез, се покриени 

трошоци за пакети за породување кои вклучуваат сместување, породување и 

останати трошоци дефинирани од страна на давателите на здравствени услуги како 

пакети за породување. 

6) По исклучок покриени се и трошоци за евентуални компликации после породување, 

како и прегледи за бебето непосредно после породување доколку осигурената сума 

за ризикот породување не е целосно искористена. 

 

СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 4 

1) Овие Посебни услови за осигурување на породување, заедно со Општи услови за 

осигурување на вонболничко и болничко специјалистичко осигурување и Општи 

услови за осигурување на операции, Прашалникот за здравствена состојба и 

Понудата се составен дел од Договорот за осигурување со кој се регулирани односите 

помеѓу Договорувачот, Осигуреникот и Осигурувачот. 
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