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КАДЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРАТИТЕ ?

Во случај кога Вашите права кои произлегуваат од договорите за осигурување 
се повредени, бидејки се работи за договорен однос можете да покренете 
постапка пред надлежните судови. 

Но доколку имате потреба од совет или стручно мислење 

Издавањето на Брошурата ,,Правата и обрските на потрошувачите при склучување 
на договор за осигурување” е со финансиска поддршка од Сојузното министерство 
за стопанска соработка и развој на Германија имплементирано преку Проектот за 
економско правна реформа на Германското друштво за техничка соработка (ГТЗ).
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опасности. Од овие причини покрај потребата за заштита на материјалните 
добра од елементарни непогоди или туѓи дејствија, сè повеќе се појавува  и 
потребата за заштита од последиците на сопствената активност со која може 
да им се нанесе штета на туѓи, но и на свои добра.
Почитувани потрошувачи во време кога животот и имотот се изложени на голем 
број на ризици соочени сте со фактот дека се поголем број на осигурителни 
компании нудат различни форми на осигурување.  При тоа законодавецот про-
пишал  задолжителни форми на осигурување, како  оние при регистрација на 
патничкото возило или при патување со авион, но осигурителените компании 
нудат и можности за доброволно осигурување на живот или  имот. 
Осигурувањето се повеќе станува начин на заштеда, подобрување на домаш-
ниот буџет, а преку основната функција осигурувањето е добар начин на 
превенција или намалување на негативните последици од определени 
ризици. Основен мотив за осигурување е желба за економска заштита од 
ризик, односно потреба од економска заштита.

ЗА ОСИГУРУВАЊЕТО ПОТРОШУВАЧОТ ТРЕБА ДА РАЗМИСЛУВА 
КАКО МОЖНОСТ ЗА:

- продуктивен начин за штедење на денари и девизи
- за надоместување на ненадејни поголеми финансиски издатоци на 

семејството
- за економско обезбедување на семејството
- за поддршка на школувањето и образованието на деца
- почетно економско осамостојување на децата

        - за финансиска потреба на семејството при финансиски потешкотии  
        -      заради ненадејно намалување на приходите.

Во оваа брошура се обидовме да дадеме одговор на прашањето: Што е важно да знаете за 
да ги остварите Вашите права како потрошувач, но кои се и вашите обврски при склучу-
вање на договор за осигурување.
Овие права и обврски се уредени со Законот за облигациони односи 
(Службен весник на РМ бр. 18 / 2001 и Законот за осигурување (Службен весник бр. 35 / 2001).
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ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ И ПОИМИ КОИ ПОТРОШУВАЧОТ ТРЕБА ДА ГИ 
ЗНАЕ ПРЕД ДА СКЛУЧИ ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

РИЗИК: Ризикот е битен елемент на осигурувањето без кој неможе да постои 
осигурување, ако нема ризик нема ни осигурување.
Ризикот треба да биде:

• можен (не може да се осигурате од инвазија на вештерки)
• да предизвикува економска штета 
• како настан треба да биде иден (неможе да се осигури од пожар запа-

лена куќа)
• неизвесен (кражба, смрт)
• повторлив (кога настаните не би се повторувале не би имало потреба 

од осигурување)
• дозволен со закон. 

ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ: предмет на договорот за осигурување се ства-
рите и лицата изложени на ризик.

ПРЕМИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ: тоа е износот што потрошувачот го плаќа на 
осигурителната компанија за осигурените ризици. Премијата се определува 
на почетокот на осигурувањето и најчесто се плаќа при склучување на догово-
рот или сукцесивно се дододека трае осигурувањето.

ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ: е остварен ризик. На пример: предмет на осигурување е 
куќа, ризикот е промена на постоечката состојба, осигурен случај е одрон на 
тлото на кое се наоѓа куќата. 

НАДОМЕСТ НА ОСИГУРУВАЊЕ: е надомест што на потрошувачот му го 
исплаќа осигурителната компанија.

ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ИМОТИ И ЛИЦА

КОИ СЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ЛИЦАТА 
КОИ СЕ ДОГОВОРНИ СТРАНИ КАЈ ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ?

Со договорот за осигурување се обврзува договарачот на осигурувањето, врз 
начелата на взаемност и солидарност да задржува одреден износ во друштво-
то за осигурување односно во друштвото за ризици (осигурувач), а друштвото 
се обврзува ако дојде до настан кој претставува осигурен случај да му го 
исплати на осигуреникот или на некое трето лице надоместот односно дого-
ворената сума или да направи нешто друго.

Луѓето од секогаш се стремеле кон создавање на 
поповолни материјални услови за живот и благосо-
стојба. Меѓутоа во секојдневното функционирање 
тие се постојано изложени на различни опасности 
што можат да го загрозат нивниот живот, здравје и 
имот. Несреќните случаи, исто така можат да пре-
дизвикаат материјална штета или да уништат чове-
чки живот. Затоа разните форми на заштита, што 
луѓето ги создавале  морале постојано да се мену-
ваат и усовршуваат, бидејќи се појавувале нови 
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ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ СКЛУЧИ ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ КОГА ОСИГУРЕНИ-
ОТ СЛУЧАЈ – НАСТАНОТ ЗА КОЈ СЕ СКЛУЧУВА ОСИГУРУВАЊЕТО ВЕЌЕ 
НАСТАНАЛ, ИЛИ Е СОСЕМА ИЗВЕСНО ДЕКА ЌЕ НАСТАНЕ?

Не. Настанот за кој се склучува осигурувањето (осигурениот случај) мора да 
биде иден, неизвесен и независен од исклучивата волја на договарачот.

Договорот за осигурување е ништовен ако во моментот на неговото склучу-
вање веќе настанал осигурениот случај, или тој бил во настанување, или било 
извесно дека ќе настапи, или ако веќе тогаш престанала можноста тој да наста-
не. (На пример: не може да осигурате од пожар веќе запалена куќа).

ДАЛИ МОЖЕ СО ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ДА БИДЕ ОПФАТЕН И 
ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ПРЕД СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ?

Да. Ако е договорено дека со осигурувањето ќе биде опфатен определен 
период кој му претходи на склучувањето на договорот.

Договорот ќе биде ништовен само ако во моментот на неговото склучување 
на заинтересираната страна и било познато дека веќе настанал осигурениот 
случај, односно веќе тогаш престанала можноста тој да настане.

КОГА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА ЗА СКЛУЧЕН?

Договорот за осигурување е склучен кога договарачите ќе ја потпишат поли-
сата на осигурување или листата на покритие. 

КОЛКУ ВРЕМЕ ПИСМЕНАТА ПОНУДА ДАДЕНА НА ОСИГУРУВАЧОТ ЗА 
СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ГО ОБВРЗУВА ПОНУДУ-
ВАЧОТ?

Сте добиле понуда од осигурителната компанија за осигурување на технич-
ките уреди во вашето домаќинство. Дали овие услови го обврзуваат понуду-
вачот подолг временски период?

Не. Писмената понуда направена на осигурувачот за склучување на договор 
за осигурување го обврзува понудувачот, ако тој не дефинирал пократок 
временски рок, осум дена од денот кога понудата е доставена до осигурува-
чот. За видови на осигурување каде е потребен лекарски преглед, рокот 
изнесува триесет дена.

ШТО ТРЕБА ДА СОДРЖИ ПОЛИСАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ?

Во полисата мора да бидат наведени: договорните страни, осигурениот пред-
мет односно осигуреното лице, ризикот опфатен со осигурувањето, траењето  
на осигурувањето и периодот на покритието, сумата на осигурувањето или 
назнака дека осигурувањето е неограничено, премијата или придонесот, дату-
мот на издавање на полисата и потписи на договорните страни.

Полисата на осигурување може привремено да биде заменета со листа на 
покритие во која се внесуваат суштествените состојки на договорот.

ОБВРСКИ НА ДОГОВАРАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

КОГА САКАМ ДА СКЛУЧАМ ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ШТО ТРЕБА ДА 
ГО ИЗВЕСТАМ ОСИГУРУВАЧОТ ?

Договарачот на осигурувањето е должен при склучување на договорот да му ги 
пријави на осигурувачот сите околности што се од значење за оцена на ризикот, 
а што му се познати или не можеле да му останат непознати.
При склучување на договорот за осигурување најчесто се бара од потрошувачот 
да пополни прашалник за состојбата на предметот на осигурување. Лицето кое 
Ви помага да го пополните овој прашалник треба да Ве опомене дека одгова-
рањето на сите прашања во прашалникот е многу важно. Треба да го споменете 
дури и она што на Вас можеби ви се чини помалку значајно. Реално и точно треба 
да дадете информација за староста на објектот, видот на материјалот од кој е 
изработен и сл. Ако пак се работи за осигурување на лице секако не треба да се 
премолчат прележаните и хронични болест, психичките растројства и сл.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ              2009
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ПРИ СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПРЕМОЛЧИВ ДЕКА 
ДЕЛ ОД УРЕДИТЕ ПОДОЛГО ВРЕМЕ БЕА НЕКОРИСТЕНИ И ИЗЛОЖЕНИ НА 
ВЛАГА. ДАЛИ ОСИГУРУВАЧОТ МОЖЕ ДА БАРА ПОНИШТУВАЊЕ НА ДОГО-
ВОРОТ И КАКВИ ПОСЛЕДИЦИ МОЖАТ ДА НАСТАНАТ ?

Ако договарачот на осигурувањето намерно направил неточна пријава или 
намерно премолчил некоја околност која е од таква природа што осигурува-
чот не би склучил договор доколку ја знаел  вистинската состојба на работи-
те, осигурувачот може да бара поништување на договорот.
Во случај на поништување на договорот од вакви причини, осигурувачот ги 
задржува наплатените премии и има право да бара исплата на премијата за 
период на осигурување во кој побарал поништување на договорот.

Правото на осигурувачот да бара поништување на договорот за осигурување 
престанува, ако тој во рок од три месеци од денот на дознавање на неточ-
носта на пријавата или за премолчувањето не му изјави на договарачот на 
осигурувањето дека има намера да го користи тоа право.

предлог од осигурувачот премијата да се зголеми, раскинувањето настапува 
според самиот закон ако договарачот на осигурувањето не го прифати пред-
логот во рок од четиринаесет дена од денот кога го примил.

Во случај на раскинување, осигурувачот е должен да го врати делот од 
премијата што отпаѓа на времето до крајот на периодот на осигурувањето.
Ако осигурениот случај настанал пред да е утврдена неточноста или нецелос-
носта на пријавата, или потоа но пред раскинувањето на договорот односно 
пред пристигнувањето на спогодба за зголемување на премијата, надоместот 
се намалува во сразмер помеѓу стапката на платените премии и стапката на 
премиите што би требало да се платат според вистинскиот ризик.

ДАЛИ ОСИГУРУВАЧОТ (ОСИГУРИТЕЛНАТА КОМПАНИЈА) МОЖЕ ДА БАРА 
ПОНИШТУВАЊЕ И РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ,  АКО 
ПОДАТОЦИТЕ КОИ БИЛЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОЦЕНКА НА РИЗИКОТ, А БИЛЕ 
ПРЕМОЛЧАНИ ИЛИ НЕТОЧНО ПРИЈАВЕНИ ОД ДОГОВАРАЧОТ НА ОСИГУРУ-
ВАЊЕТО, МУ БИЛЕ ПОЗНАТИ ИЛИ НЕМОЖЕЛЕ ДА МУ ОСТАНАТ НЕПОЗНА-
ТИ. НА ПРИМЕР АКО ОБЈЕКТОТ КОЈ СЕ ОСИГУРУВА НЕ Е ИЗГРАДЕН СПОРЕД 
ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ, ШТО МОЖЕ ДА СЕ КОНСТАТИРА СО ОБИЧНА 
ПОСЕТА НА ОБЈЕКТОТ?

Осигурувачот, кому во моментот на склучување на договорот му биле познати 
или неможеле да му останат непознати податоците што се од значење за 
оценка на ризикот, а кои договарачот на осигурувањето неточно ги пријавил 
или ги премолчил, не може да се повикува на неточност на пријавата или на 
премолчувањето.
Истото важи во случај кога осигурувачот дознал за тие околности за времетра-
ењето на осигурувањето, а не ги користел законските овластувања.

ДАЛИ ЈАС КАКО ДОГОВОРУВАЧ НА ОСИГУРУВАЊЕТО МОРАМ ЛИЧНО ДА 
ЈА ПЛАТАМ ПРЕМИЈАТА ЗА МОЕТО ОСИГУРУВАЊЕ ? 

Договарачот на премијата е должен да ја плати премијата на осигурувањето, 
но осигурувачот е должен да ја прими исплатата на премијата од секое лице 
кое има правен интерес таа да биде платена.
Премијата се плаќа во договорените рокови, а ако треба да се исплати оддед-
наш, се плаќа при склучување на договорот.
Премијата се плаќа во местото каде потрошувачот има свое живеалиште, ако 
со договорот не е определено некое друго место.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ              2009

ПРИ СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ НЕНАМЕРНО ДАДОВ НЕ- 
ТОЧНИ ПОДАТОЦИ. ШТО МОЖЕ ОСИГУ-
РУВАЧОТ ДА ПРЕЗЕМЕ ВО ВАКОВ СЛУЧАЈ?

Ако договарачот на осигурувањето – 
потрошувачот, направил неточна прија-
ва, или пропуштил да даде должно 
известување, а тоа не го сторил намер-
но, осигурувачот може по свој избор, во 
рок од еден месец од дознавањето за 
неточноста или нецелосноста на прија-
вата, да изјави дека го раскинува дого-
ворот или да предложи зголемување на 
премијата сразмерно на зголемениот 
ризик.

Договорот во тој случај престанува по 
истекот на четиринаесет дена од денот  
кога осигурувачот својата изјава за 
раскинување му ја соопштил на догова-
рачот на осигурувањето, а во случај на 
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ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧИ АКО НЕ ЈА ПЛАТАМ ПРЕМИЈАТА. ДАЛИ ИМАМ ПРАВО ДА МИ 
БИДЕ ПЛАТЕН НАДОМЕСТ ОД ОСИГУРУВАЧОТ ДОКОЛКУ НЕ ЈА ПЛАТАМ ПРЕМИЈА-
ТА?

Ако е договорено премијата да се плаќа при склучувањето на договорот, 
обврската на осигурувачот да го исплати надоместот или сумата определена 
со договорот почнува наредниот ден од денот на уплата на премијата.

Ако е договорено премијата да се плаќа по склучување на договорот, обвр-
ската на осигурувачот да го исплати надоместот или сумата определена со 
договорот почнува од денот определен во договорот како ден на почеток на 
осигурувањето.

Ако договарачот на осигурувањето премијата што доспеала по склучување 
на договорот не ја плати до рокот на доспеаност, ниту го стори тоа друго 
заинтересирано лице, договорот за осигурување престанува според самиот 
закон по истекот на рокот од триесет дена од кога на договарачот на оисгуру-
вањето му е врачено препорачано писмо од осигурувачот со известување за 
втасаноста на премијата, но со тоа што тој рок неможе да истече пред да 
поминат триесет дена од втасаноста на премијата.

Во секој случај договорот за осигурување престанува според самиот закон 
ако премијата не биде платена во рок од една година од доспеаноста.

ДАЛИ ВО ТЕКОТ НА ТРАЕЊЕТО НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ИМАМ 
ОБВРСКА ДА ГО ИЗВЕСТУВАМ ОСИГУРУВАЧОТ ЗА ПРОМЕНА НА ОКОЛНО-
СТИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОЦЕНКА НА РИЗИКОТ ?

Најчесто да! Договарачот на осигурувањето е должен кога е во прашање 
осигурување на имот да го извести осигурувачот за секоја промена на окол-
ностите која може да биде од значење за оцена на ризикот, а кога е во 
прашање осигурување на лица, тогаш само ако ризикот е зголемен поради 
тоа што осигуреното лице ја променило професијата.

Тој е должен без одлагање да го извести осигурувачот за зголемувањето на 
ризикот, ако ризикот е зголемен со некоја негова постапка, а ако зголему-
вањето се случило без негово учество тој е должен да го извести во рок од 
четиринаесет дена од кога дознал за тоа.

Ако зголемувањето на ризикот е толкаво што осигурувачот не би склучил 
договор ако постоела таква состојба во моментот на неговото склучување, 
тој може да го раскине договорот.

Ако зголемувањето на ризикот е толкаво што осигурувачот би склучил договор 
но со поголема премија да постоела таква состојба во моментот на склучување 
на договорот, тој може на договарачот на осигурувањето да му предложи нова 
стапка на премијата.Ако договарачот на осигурувањето не се согласи со 
новата стапка на преми-јата во рок од четиринаесет дена од приемот на пред-
логот на новата стапка, договорот престанува според самиот закон.

Договорот останува во сила и осигурувачот повеќе неможе да ги користи 
овластувањата да му предложи на договарачот на осигурувањето нова стапка 
на премија или да го раскине договорот, ако не ги искористил тие овластувања 
во рок од еден месец од кога на кој и да е начин дознал за зголемувањето на 
ризикот, или ако уште пред истекот на тој рок покаже на некој начин дека се 
согласува со продолжувањето на договорот (ако ја прими премијата, исплати 
надомест за осигурениот случај што настанал по тоа зголемување и сл.)

Ако осигурениот случај настане пред да биде известен осигурувачот за зголе-
мување на ризикот, или откако е известен за зголемувањето на ризикот, но 
пред да го раскине договорот или да постигне спогодба со договарачот на 
осигурувањето за зголемување на премијата, надоместот се намалува во сраз-
мер помеѓу платените премии и премиите што би требало да се платат 
според зголемениот ризик.

ДАЛИ АКО НАСТАНЕ НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ПОТРОШУВАЧОТ КАКО 
ДОГОВОРНА СТРАНА МОЖЕ ДА БАРА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА?

Во случај кога по склучувањето на договорот за осигурување настанало 
намалување на ризикот, договарачот на осигурувањето има право да бара 
соодветно намалување на премијата, сметајќи од денот кога за намалување-
то го известил осигурувачот. 
Ако осигурувачот не се согласи со намалување на премијата, договарачот на 
осигурувањето може да го раскине договорот.

КОИ СЕ МОИТЕ ОБВРСКИ КАКО ОСИГУРЕНИК  ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА 
ОСИГУРЕНИОТ СЛУЧАЈ ?

Осигуреникот е должен, освен во случај на осигурување на живот, да го 
извести осигурувачот за настапување на осигурениот случај најдоцна во рок 
од три дена од кога дознал за тоа.
Ако тој не ја испочитува обврската во определено време, должен е да му ја 
надомести на осигурувачот штетата која би ја имал поради тоа.
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сума. Лимитот на обврската на заедницата за осигурување се утврдува според 
вкупната штета во еден штетен настан, без оглед на бројот на оштетените лица.

Износот на штетата според кој се утврдува обемот на одговорноста на 
компанијата за осигурување се засметува така што паричната штета се зема 
во износот во кој настанала, а непаричната материјална штета се утврдува 
според цените односно критериумите во времето на штетниот настан.
Штетата што се надоместува во странска валута се засметува по курсот на 
денот на штетниот настан. Ако така утврдениот износ на штетата не го поми-
нува износот на осигурителната сума, компанијата за осигурување е должна 
целосно да ја надомести штетата и кога висината на штетата според цената, 
односно критериумите во времето на донесувањето на судската одлука, го 
преминува износот на осигураната сума. Ако износот на штетата утврден на 
овој начин е поголем од осигурителната сума, компанијата за осигурување е 
должна да го надомеси делот на штетата според сразмерот помеѓу осигури-
телната сума и така утврдениот износ на штетата.
Затезната камата и процесните трошоци се досудуваат без оглед на лимитот 
на осигурувањето.Кога во спор по барање на повеќе оштетени од истиот 

штетен настан се утврди дека вкупната штета ја преминува осигурителната 
сума, судот на секој од тужителите ќе им досуди сразмерен дел надоместок, 
така што збирот на досудените износи не го надминува лимитот на обврската 
на компанијата за осигурување.

ДАЛИ Е МОЖНО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА НА ОСИГУРУВАЧОТ ВО СЛУЧАЈ 
НА НАМЕРА И ИЗМАМА ОД СТРАНА НА ДОГОВАРАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ?

Да. Ако договарачот на осигурувањето, осигуреникот или корисникот предиз-
викал осигурен случај намерно или со измама, осигурувачот не е обрзан на 
никакви давања, а спротивната договорна одредба нема правно дејство.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

КОГА ОСИГУРУВАЧОТ ТРЕБА ДА ИСПЛАТИ НАДОМЕСТ ИЛИ ДА ИСПЛАТИ 
ОПРЕДЕЛЕНА ДОГОВОРЕНА СУМА ?

Кога ќе настапи осигурен случај, осигурувачот е должен да го исплати надо-
местот или сумата определена со договорот во договорениот рок кој неможе 
да биде подолг од четиринаесет дена, сметајќи од кога осигурувачот добил 
известување дека настанал осигурен случај.
Ако за утврдување на постоењето на обврската на осигурувачот и на нејзини-
от износ е потребно извесно време, овој рок почнува да тече од денот кога е 
утврдено постоењето на неговата обврска и нејзиниот износ.
Ако износот на обврската на осигурувачот не биде утврден во овој рок, 
осигурувачот е должен на барање на овластеното лице, да го исплати изно-
сот на неспорниот дел од својата обврска на име аванс.

КАКВА Е ОБВРСКАТА НА КОМПАНИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА 
ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ ОДНОСНО СОПСТВЕНИ-
ЦИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ?

Обврската на компанијата за осигурување по основ на договор за осигурување 
на корисниците односно сопственик на моторно возило од одговорност за 
штета причинета од трето лице, се цени според договорената осигурителна 

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ              2009

Ако рокот на траењето на осигурувањето не е определен со договор, секоја 
страна може да го раскине договорот со денот на стасаноста на премијата, 
известувајќи ја писмено другата страна најдоцна три месеци пред стасаноста 
на премијата. Ако осигурувањето е склучено во рок подолг од пет години, 
секоја страна може по истекот на овој рок при отказен рок од шест месеци 

писмено да и изјави на другата стра-
на дека го раскинува договорот. Со 
договорот неможе да се исклучи 
правото на секоја страна да го раски-
не договорот како што е напред изло-
жено. Ова не се однесува за осигуру-
вање на живот.

КОГА СЕ СМЕТА ДЕКА Е ЗАПОЧНАТО ДЕЈСТВОТО НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО ?

Ако не е договорено поинаку, договорот за осигуру-
вање произведува свое дејство почнувајќи од дваесет 
и четвртиот час на денот што е означен во полисата 
како ден на почетокот на траењето на осигурувањето, 
па сé до завршување на последниот ден на рокот за кој 
е договорено осигурувањето.

КОГА МОЖЕ ДА СЕ РАСКИНЕ ДОГОВОРОТ ЗА ОСИГУ-
РУВАЊЕ ?


