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Овие услови се донесени на редовна седница на Управен одбор одржана на 29.12.2020 година и со одлука бр. 2020_0204_149  се применуваат од 01.01.2021

Член 1

Период во кој се спроведува планско зголемување на премија и 
осигурена сума

1.1  Премијата за осигурување на живот како и премијата за дополнително 
осигурување, може да се зголеми за наредниот период на осигурување за 
договорениот процент (износот на зголемување)
1.2 Зголемувањето на премијата  има како последица зголемување на 
загарантираниот износ во случај на смрт и зголемување на трошоците 
за осигурување. Сите зголемени износи во рамка на договорот за 
осигурување се применуваат од почетокот на наредниот осигурителен 
период.
1.3 Зголемувањето се применува до истек на периодот на уплата на 
премија, но најмногу до моментот кога осигуреникот навршува 65 години.

Член 2

Рок на зголемување на премија и осигурена сума
2.1  Зголемувањето на премија и осигурената сума се спроведува секогаш 
на датумот на почеток на осигурување.
2.2 Пред  датумот  на  зголемување  Осигурувачот  ќе  му  достави  на 
Договорувачот на осигурувањето известување за зголемувањето. 
Обврската на Осигурувачот во однос на зголемувањето започнува на 
денот на зголемувањето.

Член 3

Мерила према кое се одредува зголемувањето на загарантираниот износ 
во случај на смрт и осигурана сума за дополнително осигурување
3.1 Зголемување   на   згарантираниот   износ   во   случај   на   смрт   се 
утврдува сопгласно пристапната старост на осигуреникот   на денот на 
зголемувањето, према преостанатиот период на плаќање на премија и 
евентуално договорената дополнителна премија.
3.2 Ако се уклучени дополнителни осигурувања, во тој случај осигурената 
сума  за  дополнително  осигурување  се  зголемуваво  пропорционално 
како и загарантираната осигурена сума во случај на смрт од основното 
осигурување, доколку истото е наведено во барањето.

Член 4

Останати одрдби кои се применуваат за зголемување на 
осигурената сума

4.1 Сите постигнати договори во рамки на договорот за осигурување, како 
и правото на одредување на корисник, се однесуваат и на зголемување на 
осигурената сума

Член 5

Исклучување во примена на одредби за планското зголемување 
на премија и износ на осигурена сума

5.1 Зголемување  на  премија/осигурена  сума      може  да  побара 
Договорувачот на осигурувањето со доставување на писмено барање 
најкасно еден месец пред датумот на почеток на осигурителната година.

Член 6

Овие Посебните услови за осигурување на живот поврзано со 
инвестициони фондови за планско зголемување на премијата и износот 
на осигурената сума со Општи услови за осигурување на живот поврзано 
со инвестициони фондови, сочинуваат составен дел од договорот за 
осигурување на живот поврзано со инвестициони фондови .
Се што не е опфатено под овие услови се применуваат одредбите за 
Општи услови за осигурување на живот поврзано со инвестициони 
фондови

Посебни услови за осигурување на живот поврзано со инвестициони 
фондови за планско зголемување на премија и износ на осигурена сума 


