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Промена на услови од 01.01.2019 

 

На седница на Одбор на Директори оддржана на ден 18.12.2018 година, Одборот на Директори 

донесе Одлука за усвојување на нови п услови за осигурување на живот:   

- Посебни услови за Колективно осигурување (0517) 

- Услови за осигурување на живот во случај на смрт на корисник на кредит (0518) 

- Услови за осигурување на живот во случај на смрт на корисник на кредит (0519) 

- Посебни  услови за осигурување на живот за случај на смрт и доживување (0523) 

- Посебни услови за осигурување на живот за случај на смрт и доживување за производот 

“КАЖИ ДА” (0523-1) 

- Посебни услови за осигурување на живот за случај на смрт и доживување за производот 

“МОЕ ОБРЗОВАНИЕ” (0523-2) 

- Дополнителни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај со 

осигурување на живот (0525) 

- Посебни услови за осигурување на живот за случај на смрт и доживување со еднократна 

уплата на премијата (0527) 

- Посебни услови за осигурување на живот за случај на смрт и доживување за производот 

“КАЖИ ДА” со еднократна уплата на премијата (0527-1) 

- Посебни услови за осигурување на живот за случај на смрт и доживување за производот 

“МОЕ ОБРЗОВАНИЕ” со еднократна уплата на премијата (0527-2) 

- Посебни услови за детско штедно осигурување (0530) 

- Дополнителни услови за осигурување на деца од последици на несреќен случај со детско 

штедно осигурување (0531) 

- Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт (0534) 

- Посебни услови за доживотно осигурување на живот во случај на смрт (0535) 

- Посебни услови за осигурување на живот поврзано со инвестициони фондови со 

еднократна уплата на премија каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик и дополнително 

осигурување за случај смрт поради незгода и смрт поради сообраќајна незгода (0540) 

- Услови за осигурување на живот со повеќекратна уплата на премија  каде договорувачот 

на осигурувањето го сноси инвестициониот ризик (0544) 

  

Погоренаведените услови влегуваат во сила од и ќе се применуваат од 01 Јануари 2019 година. 

 

Со воведување на овие услови престануваат да важат претходно усвоените услови 0517, 0518, 

0519, 0523, 0523-1, 0523-2, 0527-1,0527-2, 0525, 0527, 0530, 0531, 0534, 0535, 0540, 0544. 
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