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Член 1 - Воведни одредби 
(1) Овој Додаток за осигурување на операција како последица на несреќен случај  е составен дел на 
договорот за колективно осигурување на работници од последици на несреќен случај (незгода), што 
договарачот на осигурувањето го склучува со Акционерското друштво за осигурување Еуролинк Скопје 
(во натамошниот текст: осигурувач), врз основа на Општите услови за осигурување на лица од 
последици на несреќен случај и Дополнителните услови за колективно осигурување работници од 
последици на несреќен случај, со вклучен ризик од операција како последица на несреќен случај. 
(2) Овој Додаток за осигурување на ризик од операција како последица на несреќен случај  е составен 
дел и на договорот за приватно здравствено осигурување што договарачот на осигурувањето го склучува 
со осигурувачот,  врз основа на услови за приватно здравствено осигурување со вклучен ризик од 
операција како последица на несреќен случај. 
 
Член 2 Способност за осигурување 

Со осигурувањето за случај на операција како последица од несреќен случај се опфатени лицата кои 
може да бидат осигуреници според Дополнителните услови за колективно осигурување на 
работници последици на несреќен случај (незгода) односно според условите за приватно здравствено 
осигурување. 

 
Член 3 Осигурен случај 
(1) Осигурен случај во смила на овој Додаток е хируршко лекување со хоспитализација подолго од 24 
часа како последица од несреќен случај. 
(2) Потребата од хируршко лекување на повредите здобиени во несреќниот случај мора да бидат 
утврдени со најсовремени медицински методи според важечките алгоритми на струката во текот на 
болничкото лекување. 
(3) Под несреќен случај во смисла на овој Додаток се поразбира поимот на несреќен случај дефиниран во 
членот 5 од Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода).  
(4) Осигуреникот има право на надомест на осигурената сума за операција само ако претходно е 
утврдено постоење на траен инвалидитет според Табелата за определување процент на траен 
инвалидитет како последица на несреќен случај од Општите услови. 
 
Член 4 Обем на обврските на осигурувачот 
(1) Осигурувачот е во обврска за осигурен случај да исплати: 
1. целата договорена осигурена сума ако кај осигуреникот настапи осигурениот случај од членот 3 од 
Овој Додаток, од почетокот на траењето на осигурувањето, односно од неговото стапување во 
колективно приватно здравствено осигурување, односно од неговото стапување во колективно 
осигурувањена работници од последици на несреќен случај. 
2. 50% од договорената осигурена сума ако осигурениот случај е последица на несреќен случај кој- 
настанал- пред почетокот о на осигурувањето по полисата, односно пред  стапување на осигуреникот  во 
колективното приватно здравствено осигурување, односно пред стапување во колективното осигурување  
на работници од последици на несреќен случај. 
(2) Со исплата на договорена осигурена сума од став 1 точка 1 и 2 од овој член, осигурувањето 
престанува за секој поодделен осигуреник во 24,00 часот оној ден кога е утврдена за исплата осигурената 
сума за случај на операција како последица на несреќен случај. 
 
Член 5 Намалување на осигурената сума за случај на смрт од несреќен случај 
 Кај договорите за колективно осигурување работници од последици на несреќен случај со вклучен 
ризик од операција, ако осигуреникот умре од несреќениот случај од членот 3 од овој Додаток во рок од 
една година од денот кога осигурувачот ја утврдил својата обврска врз основа на овој Додаток и ако на 
осигуреникот му исплатил договорена сума за случај на  операција како последица од несреќен случај, 
осигурената сума за случај на смрт поради несреќен случај договорена со полисата која е важечка на 
денот на смртта на осигуреникот се намалува за исплатениот износ. 
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Член 6 Обврски на осигурувачот 
(1) Покрај обврските од соодветните услови за осигурување, осигуреникот е должен: 
1. да го извести осигурувачот за операција како последица од несреќен случај во рок од 3 дена од денот 
кога се јавила потреба од оперативно болничко лекување. 
2. да пополни пријава и со неа да приложи веродостојни лекарски извештаи, фотокопија од 
здравствената книшка и сите потребни известувања за кои осигурувачот ќе смета дека се потребни. 
3. по потреба, со посебно овластување да го овласти осигурувачот за увид во целокупната лекарска 
документација која се наоѓа во одредени медицински установи во кои осигуреникот се лекувал, како и 
кај матичниот лекар , и на осигурувачот да му ги даде сите потребни информации и докази како во 
потполност би се утврдиле сите околности во врска со операцијата. 
(2) Осигуреникот во текот на траење на осигурувањето може да овласти лице по своја процена за 
извршување на работите од ставот 1 од точка 1 и 2 од овој член. 
(3) Осигурувачот има право на проверка на веродостојноста на доставената лекарска документација од 
ставот 1 од овој член. 

 
Член 7 Примена на условите за осигурување 

(1) Овој Додаток важи заедно со Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен 
случај и Дополнителните услови за колективно осигурување на работници  од последици на 
несреќен случај, а во случај на несовпаѓање или спротивност на некоја одредба со одредбите од 
Општите  услови  или од Дополнителните услови се применува одредбата од овој Додаток. 

(2) Овој Додаток важи заедно со членот 5 од Општите услови за осигурување лица од последици на 
несреќен случај, Табелата за определување на процент на траен инвалидитет како последица на 
несреќен случај  и Посебните услови за колективно приватно здравствено осигурување или со 
Посебните услови за семејно приватно здравствено осигурување, а во случај на несовпаѓање или 
спротивност на некоја одредба со одредбите од соодветните Посебни услови се применува 
одредбата од овој Додаток.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Овој Додаток за осигурување на надомест за операција како последица од несреќен случај или болест, е донесен  од 
Одборот на директори на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК - Скопје, на 63-та редовна седница 
одржана на ден 26.04.2010 година, со Одлука број 0202-4674/4 со важност од 26.04.2010 година, со примена од 
истиот ден i izmenite i dopolnuvawata doneseni od Upravniot odbor na Akcionerskoto dru{tvo 
za osiguruvawe Eurolink Skopje na 100-tata sednica odr`ana na 28.12.2020 godina so odluka br. 
0202-12357/17 so primena od 01.01.2021. 
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