
 
 

 
 

 

 

До    

Сите заинтересирани страни  

  

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УСЛОВИ ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ   
 

Почитувани, 

Ве известуваме дека објавените пречистени текстови на Условите се врз основа на измени и 

дополнувања на постојните услови.  

Измените и дополнувањата на Условите се донесени со Одлуката на Управниот одбор на 

Друштвото Арх.бр. 764/0202/1/23 од 24.01.2023 година како што следи: 
             

1. Услови за осигурување од општа одговорност кон трети лица – проширена форма 
Во Условите за осигурување од општа одговорност кон трети лица – проширена форма, донесени 
во Декември 2022 година, 
Точката 6.19 се менува и гласи: 
„ 6.19 Азбест, силикон  Ииндиректна или директна употреба на азбест или други супстанци, кои 
содржат азбест, без оглед на количината или формата.“ 

 

 

2. Услови за комбинирано осигурување на  моторни возила – каско 
Во Условите за комбинирано осигурување на  моторни возила – каско, донесени во Мај 2020 
година, 
Во член 1 точка 2. износот „30.000“ се менува и гласи „50.000„. 
Во членот 11 точката 4) се брише во целост. 
Во член 17 а, точка 1. Став 3 последната реченица „Доколку лизинг компанијата не го извести 
навремено Осигурувачот, осигурителната компанија нема обврска за исплата на штета„ се 
брише во целост. 
По членот 34 се додава нов член 35 кој гласи: 

„ Обработка и чување на лични податоци 
член 35 

1. Договорувачот на осигурувањето и Осигуреникот (клиент) дава согласност осигурувачот да 
собира, чува, обработува и ги користи личните податоци кои се неопходни за склучување и 
реализација на договорот за осигурување (полиса), односно оценување на осигурително покритие 
и степен на оштета, во земјата и доколку е потребно и во странство, во согласност со член 109 од 
Законот за супервизија на осигурување и законските одредби за заштита на личните податоци, 
правата на потрошувачите и внатрешните акти на Осигурувачот.   
2. Оваа согласност се однесува и на овластените лица односно овластени лица за застапување и 
посредување, како и договорни обработувачи на лични податоци 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.  
3.  Личните податоци кои се обработуваат врз законска основа, клиентот има обврска сам да ги 
обезбеди и да ги достави до Осигурувачот. Доставувањето на лични податоци со цел склучување 
(исполнување) на договор е доброволно, но треба да се има предвид дека ако личните податоци 
кои се неопходни за давање на услугата не бидат доставени од клиентот, тие услуги не ќе може да 
бидат обезбедени од страна на Осигурувачот. 



 
 

 
 

4.  Клиентот 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 клиентот 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.  
5.  Осигурувачот врши обработка (собирање, евидентирање, организирање, чување итн.) на 
личните податоци на клиентот, 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. 
6. Здравствените податоци односно личните податоци кои се однесуваат на здравјето на клиентот 
се посебна категорија на лични податоци во согласност со Законот за заштита на личните 
податоци (чувствителни лични податоци), поради што уживаат посебна заштита, односно 
подлежат на построг режим на заштита. 
7. Осигурувачот воспоставува заштитни мерки за обработка и чување на здравствените податоци.   
8. Клиентот 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, 
клиентот доставува или испраќа писмено барање на адресата на осигурувачот. 
9. 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 каде што 
овие рокови се подетално утврдени. 
10.Дополнителни информации во однос на заштита на личните податоци: 
http://www.winner.mk/zastita-na-licni-podatoci/.„ 
Постојниот член 35 соодветно се пренумерира во член 36. 

Во пренумерираниот член 36 текстот под насловот „Постапка по приговори„ се менува и 

гласи: 

„Постапка по приговори 
Доколку Оштетениот не се согласил по однос на обемот или висината на оштетното побарување, 

има право на приговор во рок од 30 дена од приемот на писменото известување од Осигурувачот 

до Второстепената комисија за решавање на штети по приговор, која е должна во рок од 30 дена 

да одговори и одлучи по приговорот.„ 

 
3. Oпшти услови за осигурување на имоти 
Во Oпштите услови за осигурување на имоти, донесени во  Март  2019 година,   
Во член 12 став (2) на крајот од реченицата по зборот „услови„ се додаваат зборовите „на имот„. 
Во член 13 став (6) на крајот од реченицата наместо зборовите „Скопје 2„ кои се бришат, се 
додава зборот „во„. 
Во член 14 зборовите „судот во Скопје„ се менуваат со зборовите „Граѓанскиот суд Скопје„. Во 
член 26 став (1) точка 2. алинеата д) се менува и гласи:  
„ д) индиректна или директна употреба на азбест или други супстанци, кои содржат азбест, без 
оглед на количината или формата „ 
 



 
 

 
 

 
По членот 38 се додава нов член 39 кој гласи: 

„ Обработка и чување на лични податоци 
член 39 

1. Договорувачот на осигурувањето и Осигуреникот (клиент) дава согласност осигурувачот да 
собира, чува, обработува и ги користи личните податоци кои се неопходни за склучување и 
реализација на договорот за осигурување (полиса), односно оценување на осигурително 
покритие и степен на оштета, во земјата и доколку е потребно и во странство, во согласност со 
член 109 од Законот за супервизија на осигурување и законските одредби за заштита на личните 
податоци, правата на потрошувачите и внатрешните акти на Осигурувачот.   
2. Оваа согласност се однесува и на овластените лица односно овластени лица за застапување и 
посредување, како и договорни обработувачи на лични податоци 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.  
3.  Личните податоци кои се обработуваат врз законска основа, клиентот има обврска сам да ги 
обезбеди и да ги достави до Осигурувачот. Доставувањето на лични податоци со цел склучување 
(исполнување) на договор е доброволно, но треба да се има предвид дека ако личните податоци 
кои се неопходни за давање на услугата не бидат доставени од клиентот, тие услуги не ќе може 
да бидат обезбедени од страна на Осигурувачот. 
4.  Клиентот 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 клиентот 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.  
5.  Осигурувачот врши обработка (собирање, евидентирање, организирање, чување итн.) на 
личните податоци на клиентот, 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. 
6. Здравствените податоци односно личните податоци кои се однесуваат на здравјето на 
клиентот се посебна категорија на лични податоци во согласност со Законот за заштита на 
личните податоци (чувствителни лични податоци), поради што уживаат посебна заштита, 
односно подлежат на построг режим на заштита. 
7. Осигурувачот воспоставува заштитни мерки за обработка и чување на здравствените податоци.   
8. Клиентот 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, 
клиентот доставува или испраќа писмено барање на адресата на осигурувачот. 
9. 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 каде што 
овие рокови се подетално утврдени. 
10.Дополнителни информации во однос на заштита на личните податоци: 
http://www.winner.mk/zastita-na-licni-podatoci/.“ 

http://www.winner.mk/zastita-na-licni-podatoci/


 
 

 
 

 
 
Постојните членови 39, 40, 41 ,42 и 43 соодветно се пренумерираат во членови 40, 41 ,42, 43 и 44. 
По пренумерираниот член 44 се додава нов член 45 кој гласи: 

„Постапка по приговори 
Член 45 

Доколку Оштетениот не се согласил по однос на обемот или висината на оштетното побарување, 

има право на приговор во рок од 30 дена од приемот на писменото известување од Осигурувачот 

до Второстепената комисија за решавање на штети по приговор, која е должна во рок од 30 дена 

да одговори и одлучи по приговорот.„ 

По членот 45 се додава нов член 46 кој гласи: 
„Постапка по жалба 

Член 46 

Договорувачот, односно Осигуреникот во однос на работењето на Друштвото има право на жалба 
до Агенцијата за супервизија на осигурување како надлежен орган за супервизија на друштвата за 
осигурување.“  

Во текстот на Условите за комбинирано осигурување на  моторни возила – каско и на Oпштите 
услови за осигурување на имоти, се прави измена на адресата на Друштвото.  Зборовите 
“Бул.Борис Трајковски 62,„ се менуваат и гласат: „ ул. Железничка број 41.“. Во Oпштите услови за 
осигурување на имоти, зборовите„Р. Македонија„ и „РМ“ се менуваат и гласат „ Р.С.Македонија“ 
и „РСМ“.  Сите останати членови во Условите остануваат непроменети и истите се во сила. 

Објавените Услови ќе стапат во примена од 01.02.2023 година. 
Со почетокот на примената на новите Услови, престануваат да важат предходните верзии на 
Условите. 

 

Со почит, 

Акционерското друштво за осигурување  

ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје 

 

                  


