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ПРОМЕНА НА УСЛОВИ 0523 ЗА ПОЛИСИ СКЛУЧЕНИ ОД 01.01.2016 
 
Членот 5 став (1) од Условите 0523 се менува и гласи:  
„Писмената понуда за склучување на договорот го обврзува осигурувачот да одговори на понудата 8 
(осум) дена од денот кога осигурувачот ја примил понудата за осигурување и дополнителна 
документација доколку е потребна без лекарски преглед, а ако е потребен лекарски преглед, тогаш 
за време од 30 (триесет) дена сметано исто така од денот кога ја примил понудата и дополнителна 
документација доколку е потребна. Ако осигурувачот во тој рок не ја одбие понудата, која не 
отстапува од условите на осигурувачот под кои се склучува предложеното осигурување, ćе се смета 
дека ја прифатил понудата и дека договорот е склучен.” 
 
Членот 13 став (1) од Условите 0523 се менува и гласи:  
„Ако договорувачот не ја плати премијата ниту 5 (пет) месеци по достасувањето, осигурувачот ćе го 
повика со препорачано писмо да ја плати достасаната премија во рок од 30 (триесет) дена од денот 
на врачувањето на препорачаното писмо.” 
 
Членот 13 став (2) од Условите 0523 се менува и гласи:  
 „Ако во рокот утврден со препорачаното писмо од став (1) на овој член достасаната премија не ја 
плати договорувачот ниту тоа го направи некое друго заинтересирано лице, осигурувачот може: 

1. со изјава да го раскине договорот, ако премијата била платена за помалку од 3 (три) 
години и во тој случај дотогаш уплатената премија не му се враćа на договорувачот, или 

2. да му изјави на договорувачот дека ја намалува осигурената сума во случај кога се 
исполнети претпоставките за капитализација утврдени во член 23 на овие Посебни 
услови.” 

 
Член 13 став (4) од Условите 0523 се менува и гласи:  
„Како исклучок, ако осигуреникот почине пред истекот на 6 (шест) месеци од уплатата на последната 
премија, осигурувачот е должен да ја исплати осигурената сума согласно со одредбите на член 19 на 
овие Посебни услови, намалена за неплатената премија по полисата за осигрителната година во која 
настапила смрт на осигуреникот.” 
 
Член 23 став (2) од Условите 0523 се менува и гласи:  
„Капитализација на осигурувањето е возможно ако изминале 3 (три) години и ако е платена премија 
за 3 (три) години.” 
 
Член 24 став (2) од Условите 0523 се менува и гласи: 
„Откуп е возможен ако изминале 3 (три) години и ако е платена премија за 3 (три) години.” 
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ПРОМЕНА НА УСЛОВИ 0534 ЗА ПОЛИСИ СКЛУЧЕНИ ОД 01.01.2016 
 
Член 3 став (1) од Условите 0534 се менува и гласи: 
„Писмената понуда за склучување на договорот го обврзува понудувачот 8 (осум) дена од денот кога 
осигурувачот ја примил понудата и дополнителна документација доколку е потребна за осигурување 
без лекарски преглед,  а ако е потребен лекарски преглед, тогаш за време од 30 (триесет) дена 
сметано исто така, од денот кога ја примил понудата и дополнителна документација доколку е 
потребна. Ако осигурувачот во тој рок не ја одбие понудата, која не отстапува од условите на 
осигурувачот под кои се склучува предложеното осигурување, ćе се смета дека ја прифатил понудата 
и дека договорот е склучен.” 
 
Член 11 став (1) од Условите 0534 се менува и гласи: 
„Ако договорувачот не ја плати премијата ниту 5 (пет) месеци по достасувањето, осигурувачот  ćе го 
повика со препорачано писмо да ја плати достасаната премија во рок од 30 (триесет) дена од денот 
на врачувањето на препорачаното писмо.”  
 
Член 11 став (3) од Условите 0534 се менува и гласи: 
„Како исклучок, ако осигуреникот почине пред истекот на 6 (шест) месеци од уплатата на последната 
премија, осигурувачот е должен да ја исплати осигурената сума согласно со одредбите на  член 12 на 
овие Посебни услови, намалена за  неплатената премија по полисата за осигурителната  години во 
која настапила смрт на осигуреникот.” 
 
ПРОМЕНА НА УСЛОВИ 0535 ЗА ПОЛИСИ СКЛУЧЕНИ ОД 01.01.2016 
 
Членот 5 став (1) од Уловите 0535 се менува и гласи:  
„Писмената понуда за склучување на договорот го обврзува осигурувачот да одговори на понудата 8 
(осум) дена од денот кога осигурувачот ја примил понудата и дополнителна документација доколку 
е потребна за осигурување без лекарски преглед, а ако е потребен лекарски преглед, тогаш за време 
од 30 (триесет) дена сметано исто така од денот кога ја примил понудата и дополнителна 
документација доколку е потребна. Ако осигурувачот во тој рок не ја одбие понудата, која не 
отстапува од условите на осигурувачот под кои се склучува предложеното осигурување, ćе се смета 
дека ја прифатил понудата и дека договорот е склучен.” 
 
Членот 13 став (1) од Уловите 0535 се менува и гласи:  
„Ако договорувачот не ја плати премијата ниту 5 (пет) месеци по достасувањето, осигурувачот ćе го 
повика со препорачано писмо да ја плати достасаната премија во рок од 30 (триесет) дена од денот 
на врачувањето на препорачаното писмо.” 
 
Членот 13 став (4) од Уловите 0535 се менува и гласи:  
„Како исклучок, ако осигуреникот почине пред истекот на 6 (шест) месеци од уплатата на последната 
премија, осигурувачот е должен да ја исплати осигурената сума согласно со одредбите на член 17 на 
овие Посебни услови, намалена за неплатената премија по полисата за осигрителната година во која 
настапила смрт на осигуреникот.” 
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ПРОМЕНА НА УСЛОВИ 0530 ЗА ПОЛИСИ СКЛУЧЕНИ ОД 01.01.2016 
 
Членот 5 став (1) од Уловите 0530 се менува и гласи:  
„Писмената понуда за склучување на договорот го обврзува осигурувачот да одговори на понудата 8 
(осум) дена од денот кога осигурувачот ја примил понудата за осигурување и дополнителна 
документација доколку е потребна.” 
 
Членот 13 став (1) од Уловите 0530 се менува и гласи:  
„Ако договорувачот не ја плати премијата ниту 5 (пет) месеци по достасувањето, осигурителот ćе го 
повика со препорачано писмо да ја плати достасаната премија во рок од 30 (триесет) дена од денот 
на врачувањето на препорачаното писмо.” 
 
 
       
      

 
 

 
  

                                                                                                                        
                                                                                                                        


