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Овие услови се донесени на редовна седница на Управен одбор одржана на 27.06.2019 година и со одлука бр.0202-70 стапуваат на сила на денот на донесување.

Член 1

Посебни услови  за осигурување на живот во случај на смрт  со опаѓачка 
осигурена сума (во понатамошниот текст: Услови) и Општите услови  за 
осигурување на живот во случај на смерт се составен дел на договорот за 
осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума што 
договорувачот на осигурувањето го склучува со друшвото УНИКА ЛАЈФ (во 
понатамошниот текст “осигурувач”).
Со овој вид осигурување можно е да се договори и дополнително 
осигурување во случај на траен инвалидитет како резултат на несреќен 
случај, како и/или дополнително здравствено осигурување
Оделни поими кои се користат во овие Посебни услови го имат следново 
значење:
Остаток на  кредит – останатиот износ   на  главнината на  долгот  на
кредитобарателот спрема банката, на одредениот датум, во согласност со 
амортизационен план на кредитот (со исклучок на каматните стапки на 
кредитот, закаснети плаќања, камати на закаснети плаќања и било каква 
друга банкарска провизија / трошок )
Бенефит – ќе бидe останатиот износ на кредит на денот на случување на
осигурен настан.
Во случај на закаснување на враќање на кредит, за утврдување на износот 
на бенефит кој треба да се исплати, на преостанатиот износ на кредитот ќе 
бидат додадени до 2 (две) неплатени рати како бенефит.
Трајна целосна работна неспособност како последица од незгода – се
смета   целосна  неспособност  за  работа  или   профитно  вработување 
во текот  на 12  календарски месеци по  настанување на осигурен случај 
и која според сите  можности ќе продолжи во текот на целиот живот на 
осигурникот (утврдено од овластена лекарска комисија).
Осигурен случај – иден, неизвесен и независен настан од исклучивата
волја на договорувачот
Полиса –Договор за осигурување на живот . Истата се издава во еден 
оригинален примерок . Доколку полисата се винкулира во корист на 
Банка, истата се издава во оригинален примерок на Банката и по барање 
на договорувачот може да му се издаде копија верна на оригиналот со сите 
опфатени елементи

Член 2

1. Осигурувањето на живот со опаѓачка осигурена сума по овие услови 
може да биде склучено од една до триесет години со или без лекарски 
преглед во случај на смрт;
2. Осигурувањето се склучува за целото времетраење на кредитот .
3. Осигурувањето започнува во 00.00 часот на денот на исплата на 
кредитот од страна на Банката, и истиот на полисата е наведен како ден на 
почеток на осигурувањето .
4. До денот кој на полисата е наведен како почеток на осигурувањето мора 
да биде платена првата премија .
5. По овие  услови можат да се осигурат само  здрави лица со навршени 
осумнаесет години до навршени седумдесет години, со тоа што 
осигуреникот може да има седумдесет и пет години во моментот кога 
престанува  договорот  за  осигурување.  Лицата  кои  не  се  потполно 
здрави можат да се осигурат под посебни услови или да се исклучат од 
осигурување.
6. Сите договарања што се однесуваат на содржината на договорот за 
осигурување полноважечки се само ако се склучени во писмена форма.
7. При склучување на договор за осигурување на живот во случај на 
смрт со опаѓачка осигурена сума може да се договори и дополнително 
осигурување на лица во случај на трајна целосна работна неспособност

Член 3

Корисник на осигурувањето во случај на настанување на осигурен случај 
за  време траење на  договорот за  осигурување може  да  биде  деловна 
банка која го кредитира осигуреникот или друго лице во согласност со

 
Општите услови за осигурување на живот во случај на смрт. Доколку 
полисата е заложена во деловна банка,  Договорувачот не може за 
времетраење на договорот за осигурување да врши промена на 
корисникот на осигурување без согласност од страна на деловната банка.
Доколку полисата е винкулирана во корист на деловна банка, сите права од 
договорот за осигурување и припаѓаат на банката, освен ако осигуреникот 
не го исплати кредитот предвремено (како и  да продолжи да ја плаќа 
премијата уредно или доколку истата е платена еднократно) .
Доколку  кредитот  е  предвремено  исплатен,  банката  е  должна  да  
му ја предаде оригиналната полиса на осигуреникот и да го извести 
Осигурувачот за прекинот на винкулацијата .

Член 4

1.Доколку осигурениот случај настапи во договорениот период на 
осигурување а да не се исполнети условите  за престанок на обврските 
на Осигурувачот, Оигурувачот се обврзува да ја исплати  на корисникот 
договорената осигурена сума, односно остатокот на кредитот и бенефитот.
2. Обврските на осигурувачот согласно овие  Посебни услови престануваат 
без оглед на договореното траење на осигурувањето во
00:00 часот на денот
• кој во полисата е назначен како истек на договорот за осигурување;
•  кога се врши  исплата  на осигурена сума во случај на настанување на 
осигурен случај;
• кога е настаната загуба на живот;
• кога е настаната трајна целосна работна неспособност
кога настапува раскинување на договорот како последица од неплаќање 
на премија согласно роковите дефинирани во Општите услови   за 
осигурување на живот во случај на смрт;
•  кога ке истече календарската година во која осигуреникот навршил 75 
годишна возраст
3.Осигурувањето важи и понатаму по отплата на кредитот во банка, ако 
договорувачот продолжи уредно да ја плаќа премијата, или доколку истата 
е платена еднократно .
Во случај на прекин на важноста на винкулацијата во корист на 
Банката,доколку поинаку не е договорено,  корисници на осигурувањето 
се законските наследници на осигуреникот .
Во случај на предвремена отплата на кредитот и престанок на уплатите на 
премија за осигурување пред истекот на рокот наведен во Договорот за 
осигурување како ден на истек на осигурувањето и пред истекот на рокот 
од член 8 точка 2 и 3 од Општи услови за осигурување на живот во случај 
на смрт, во случај на спор со постоењето на осигурителна обврска за ден 
на раскин на договорот се смета денот кога е отплатен вкупниот долг кон 
банката- кредиторот .

Член 5

1. Полисата за осигурување на живот, како исправа за склучен договор за 
осигурување ја издава Осигурувачот според податоците од понудата.
2. Составен дел на договорот за осигурување на живот се и условите и 
тарифата на премија.
3. Полисата за осигурување на живот може да гласа на одредено лице или 
по наредба, али не може да гласа на доносителот.
4. Потписите од договорувачот/осигуреникот на понудата се сметат како 
потписи и на полисата.

Член 6

Пријава на осигурениот случај
1. Со настанување на осигурен случај Корисникот на осигурувањето 
поднесува писмена пријава до Осигурувачот. Заедно со писмената пријава 
Корисникот на осигурувањето е обврзан да ги достави задолжително 
следните документи:
(1) За осигурување во случај на смрт:

Посебни услови за осигурување на живот во случај 
на смрт со опаѓачка осигурена сума

(Ризико кредит)



• Оригинал полиса за осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка 
осигурена сума;
• Оригинал извод од матична книга на умрени;
• Медицински извештај за времето, причината на смртта итн.
(2) За дополнително осигурување на лица во случај на трајна целосна 
работна неспособност:
• Оригинал полиса за осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка 
осигурена сума;
• Оригинал извод од матична книга на родени;
• Наод и милење од лекарска комисија од Надлежен Орган ( конзилјарно 
мислење од 3 лекари);
• Потврда од Комисија за оцена на работна неспособност;
• Медицински извештај;
Кога корисник на осигурување е деловна банка,покрај претходно 
наведената документација, потребно е да се достави и:
• Амортизационен план за отплата на кредит;
• Договор за кредит/
2. Осигурувачот има право да бара и друга дополнителна документација 
доколку е потребно поради утврдување на правата (и основот) за исплата 
на осигуренатата сума.

Член 7

Обврски на осигурувачот :
1.Со договорот за осигурување на живот со опаѓачка осигурена 
сума,осигурувачот има обврска да исплати цела осигурена сума, која е 
линеарно опаѓачка согласно амортизациониот план за отплата на кредитот .
2.Осигурувачот ја исплаќа осигурената сума на корисникот/банкатa  на 
начин одреден на полисата за осигурување, а согласно член 3 став 2 и 3 
од овие Услови.
3.Согласно овие услови, осигурувачот нема други обврски за исплата на 
договорувачот,осигуреникот или корисникот.
4.Доколку осигурениот случај е настанат како последица на болест, 
Осигурувачот има право на увид на историјата на болеста.

Член 8

Последици од неплаќање на премија
1. Премијата или првата рата од премијата на осигурувањето:
 Доколку премијата или првата рата од премијата не се плаќа до датум на 
доспевање, Осигурувачот нема обврска да плати надоместок. 
2. Наредна премија:
Ако доспеаните премии не бидат платени за два месеци, Осигурувачот 
праќа опoмена до договорувачот на осигурувањето да ја плати премијата. 
Доколку е платена премијата за осигурување за период поголем од 
50 % од периодот на плаќање на полисата, ако доспеаните премии не 
бидат платени за единаесет месеци, Осигурувачот праќа опомена до 
договорувачот на осигурувањето да ја плати премијата .
3. Ако договорувачот на осигурувањето, не ја плаќа премијата во рокот 
што е наведен во известувањето-опомената, осигурувачот ќе го повика со 
препорачано писмо да ја плати достасаната премија во рок од 30 дена од 
денот на врачувањето на препорачаното писмо. Ако во рокот утврден со 
препорачаното писмо, достасаната премија не ја плати договорувачот или 
некое друго заинтересирано лице, Осигурувачот ќе го раскине договорот 
за осигурување. 

Член 9

Исклучување/намалување на обврските на осигурувачот
1. Со договорот за осигурување за случај на смрт не е опфатен ризикот 
од самоубиство на осигуреникот, ако тоа се случило во првата година од 
осигурувањето. Ако самоубиството се случило во периодот на втората или 
третата година од периодот на осигурување, осигурувачот не е должен да 
му ја исплати на корисникот осигурената сума, туку само математичката 
резерва од договорот. Доколку самоубиството се случило по истекот на 
третата година од периодот на осигурување, осигурувачот е должен на 
корисникот да му ја исплати договорената осигурена сума

2. Осигурувачот не исплаќа на корисникот осигурена сума туку само до 
тогаш пресметана математичка резерва доколку смртта настапила како 
резултат на војна или воени случувања .
3. Осигурувачот не исплаќа на корисникот осигурена сума тку само до 
тогаш пресметана математичка резерва доколку смртта настапила како 
резултат на земјотрес .

Член 10

Овие Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт со 
опаѓачка осигурена сума  важат  со  Општите услови  за  осигурување во 
случај на смрт,  а доколку  се во спротивност на содржината на Општите 
услови, важат овие Посебни услови

 Член 11

Овие услови за осигурување можат да бидат изменети и/или дополнувани 
на начин и постапка како се и донесени со претходно добиено мислење 
на  актуарот  и известување до  органот за контрола на  Осигурителните 
друштва, Агенција за Супервизија на Осигурувањето, за што договорувачот 
на осигурувањето ќе биде известен во склад со законските прописи.

Член12

Во  случај  кога  осигуреникот, односно  корисникот  на  осигурувањето 
смета дека друштвото за осигурување не се придржува кон одредбите од 
договорот за осигурување, истиот може да достави претставка до:
1. Организационата единица надлежна за решавање на спорови меѓу 
договорни страни во рамките на друштвото за осигурување ( комисија за 
постапување по преставки)
2. Службата за внатрешна ревизија во друштвото за осигурување;
3. Организацијата за заштита на потрошувачи и
4. Агенцијата за супервизија на осигурување.
Друштвото за   осигурување преку   воспоставен систем   и интерни 
процедури одлучува по поднесените преставки во рок од 30 дена од денот 
на поднесување на преставката
Друштвото води  регистар на доставени и решени преставки и за истите 
во законските рокови е должно да ја известува Агенцијата за супервизија 
на осигурувањето.

Член 13

Сите  лични  податоци со кои  Друштвото располага како  резултат  на 
склучувањето на  договорите за осигурување ќе бидат  користени и 
обработувани во согласност со Законот за заштита на личните податоци и 
во согласност со интерните акти за заштита на лични податоци кај УНИКА 
ЛАЈФ АД СКОПЈЕ.
Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, член 107 и член
108, податоците за осигуреникот и полисата се доверливи.

Член 14

За сето она што не е регулирано со овие Посебни услови, Законот за 
супервизија на осигурување и Законот за заштите на потрошувачите важат 
одредбите на Законот за облигациони односи.
Овие услови се донесени на редовна Седница на Управен Одбор одржана 
на 27.06.2019 година со одлука 0202-70 и се применуваат од денот на 
донесување.
 

Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума


