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Промена на услови од 01.06.2019 

 

На седница на Одбор на Директори оддржана на ден 22.05.2019 година, Одборот на Директори 

донесе Одлука за усвојување на нови услови за осигурување на живот, со цел усгласување со 

законската регулатива во делот на  Известувањето на Осигурениците за учеството во добивката:  

- Посебни услови за осигурување на лична рента (0516) 

- 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 со еднократна 

уплата на премија (0527) 

- Посебни услови за детско штедно осигурување (0530) 

- Посебни услови за колективно осигурување на живот во случај на смрт и доживување 

(0517) 

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

- Посебни  услови за доживотно осигурување на живот во случај на смрт и доживување за 

производ Кажи ДА (0523-1) 

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

производ Кажи ДА со еднократна уплата на премија (0527-1) 

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

Мое образование (0523-2) 

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

уплата на премија  за производ Мое образование (0527-2) 

  

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

 

Со воведување на овие услови престануваат да важат претходно усвоените услови 0516, 0523, 

0527, 0530, 0517,0535, 0523-1, 0527-,10523-2, 0527-2. 
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