
 

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за осигурување на живот Скопје, ул.Костурски херои бр.38, 1000 Скопје, Т +389 2 3215 083, Ф +389 2 3215 061, 
www.cro.mk, contact@cro.mk МБ: 5920922 ЕДБ: 4030004526504 IBAN: МК 07 200 0010746483 45  SWIFT CODE: STOBMK2X, Жиро-сметки: НЛБ Банка АД 
Скопје: 210-0592092201-81, Шпаркасе Банка АД Скопје: 250-0010022500-89, Стопанска Банка АД Скопје: 200-001074639421, Охридска Банка: 530-
0101009976-91, Комерцијална Банка АД Скопје: 300-0000021508-17, Силк Роуд  Банка АД Скопје: 280-100104614270, Стопанска Банка АД Битола: 500-
0000007877-64, Халкбанк АД Скопје: 270000001091331, ПроКредит Банка: 380-1-065126-011-54, Уни Банка АД Скопје: 240020000325172, Централна 
Кооперативна Банка АД Скопје: 320100005031682. Основна главнина: 3.000.00,00 евра. Решение за дозвола за вршење на работи на осигурување бр.18-
3209/6 од 10.08.2004 година на Министерство за финансии на РМ.  

 

 

ПРОМЕНА НА УСЛОВИ 0541 и 0542 ЗА ПОЛИСИ СКЛУЧЕНИ ОД 01.12.2020 

 

 

Член 3 став 1о од Посебните услови за осигурување на живот поврзано со инвестициски 

фондови со еднократна уплата на премија каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик 

(0541) се менува и гласи: 

„Согласно овие Услови можат да се осигураат здрави лица со навршени 14 (четиринаесетта) 

години на живот, па сè до завршувањето на календарската година во која осигуреното лице 

навршило 65 (шеесетипет) години на живот. Осигурениците кои се малолетни се застапувани 

од страна на нивниот родител односно старател. Малолетнo лицe не може да бидe 

договорувач на осигурување.“ 

 

 

Член 3 став 1о од Посебните услови за осигурување на живот поврзано со инвестициски 

фондови со повеќекратна уплата на премија каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик 

(0542) се менува и гласи: 

„Согласно овие Услови можат да се осигураат здрави лица со навршени 14 (четиринаесетта) 

години на живот, па сè до завршувањето на календарската година во која осигуреното лице 

навршило 65 (шеесетипет) години на живот. Осигурениците кои се малолетни се застапувани 

од страна на нивниот родител односно старател. Малолетнo лицe не може да бидe 

договорувач на осигурување. “ 
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