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ПРИЈАВА НА ШТЕТА - ПАТНИЧКО 

ПОЛИСА БР: 
ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ-ОШТЕТЕНИОТ 
Име и презиме   
ЕМБГ   
Адреса  
Телефон- мобилен  e-mail 
Трансакциска сметка  
 

1. ЗДРАВСТВЕНА ПОМОШ И ОСИГУРУВАЊЕ 
Датум и час на настанување на несреќниот случај  
Место на настанување на несреќниот случај  
Опис на болеста или незгодата (причина за одење на доктор-симптоми...) 
 
 
Име и адреса на лекарот: 
 
Дијагноза или природа на болеста или повредата 
 
Дали порано сте се лекувале од истата болест или незгода                  ДА                  НЕ  
Трошоци платени од осигуреникот: 
- За што е платено                               
- Износ и валута  
- Други трошоци  
 

2. ОСИГУРУВАЊЕ НА БАГАЖ И ПАТНИ ДОКУМЕНТИ 
Во што се состои барањето:             
 
Износ  
Кога и каде е пријавен настанот:         
Дата: Час: Кому: Каде: 
За доцнење на багаж:                              Аеродром: 
Пристигнување на багажот:               Дата: Час: Мин: 
За кражба на багаж: Место: Дата: Час: 
Детален опис на настанот: 
 
 
Дали местото било заклучено:                                                                      ДА                  НЕ  
Дали возилото било заклучено:                                                                    ДА                  НЕ  
Каде било возилото во моментот на кражбата: 
Марка: Тип: Осигурено: 
Багажот се наоѓаше: Во багажникот              На седиштата                  
Каде е пријавен настанот: Полиција        Превозник         Хотел             
Дали е извршен увид од 
МВР/Седиште 

ДА  ______________   НЕ  

Опис и вредност на украдените предмети: 
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3. ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА
  Траен инвалидитет  Смрт 
Опис на настанување на незгодата и последиците: каде било лекувањето и текот на лекувањето 

4. ОТКАЗ ИЛИ ПРЕКИН НА ПАТУВАЊЕТО
Во што се состои барањето (се бара надомест за):  

Износ 
Детален опис на причините поради откажување на договорот за патување: 

Детален опис на причините за предвремено прекинување на отпочнатото патување: 

*Да се достави документација согласно осигурениот случај и ризиците опфатени во
полисата за осигурување 

ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (Лице за исплата) 
Име и презиме 
ЕМБГ 
Адреса 
Трансакциска сметка 

Со овој потпис потврдувам дека:  
1.Под целосна материјална и кривична одговорност тврдам дека дадените податоци во овој акт се вистинити и при промената 
на податоците благовремено ќе го известам друштвото  
2.Во целост ја прифаќам содржината на овој акт
3.Друштвото може да ги користи моите податоци согласно законските прописи за заштита на лични податоци (вклучувајќи го и 
ЕМБГ) 
4.Ги ослободувам лекарите што ме лекувале од обвската за чување на лекарската и професионалната тајна спрема
Осигурувачот 
4.Друштвото може да ги користи моите податоци со цел  обработка на актот, постапување по истиот, за ажурирање на
податоци во системот и да ги отстапи на трети лица врз основа на склучен договор со Друштвото во согласност со моето 
писмено произнесување  
5.Друштвото го задржува правото да побара и други податоци заради остварување на целта по овој акт.
6. Постапка за обработка на штета отпочнува со денот на уредно поднесена и потпишана пријава во оригинал, доставена до
друштвото. Пријава на штета преку веб апликација е од информативен карактер. 

Во _____________, на ден ___.___.20___ год.  Осигуреник –корисник (потпис) 
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ПРИЈАВА НА ШТЕТА – ПАТНИЧКО 
Потребна докуменација за пријава 

 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал 
- Здравствено осигурување 

 Целосна медицинска документација 
 Лекарски извештај со дијагноза, болнички извештај 
 Трошоци за лекување (оригинални странски фактури и странски фискални за лекови) 
 Документација од матичен лекар за болести пред патувањето (на барање на осигурувачот) 
 Извод од матична книга на родени (за малолетни) 
 Записник или Потврда од МВР – доколку поседува 
 Друга документација потребна за решавање на штетите 

- Задоцнето пристигање на багаж 
 Оригинален извештај за актуелното време на доцнење, пополнет на име на осигуреникот од авиокомп. 
 Потврда за превземање на багажот со прецизно посочено време на превземање 
 Потврда за регистрација на багажот (ТАГ број во оригинал) 

- Загуба на патни документи   
 Записник или Потврда од МВР 
 Фактура 
 Друга документација потребна за решавање на штетите 

-  Кражба на багаж 
 Записник или Потврда од МВР 
 Фактура 
 Друга документација потребна за решавање на штетите  

- Осигурување од незгода 
- Траен инвалидитет 

 Медицинска документација 
 РТГ снимки или ЦД 
 Фотографии -доколку постои лацероконтузна или раскинлива рана 
 Извод од матична книга на родени (за малолетни) 
 Записник или Потврда од МВР – доколку поседува 

- Смрт 
 Лекарски извешај за смрт и причините за смрт 
 Извод од матична книга на умрени 
 Официјален записник издаден во странство или потврда за незгодата и повредата со околности 
 Правилно решение за наследство 

- Откажување и прекин на патување 
 Договор за патување склучен со туристичката агенција и доказ за плаќање 
 Доказ за плаќање на патувањето 
 Потврда од тур. агенција за отказ на патувањето со наведен датум на откажување 
 Доказ за од тур. агенцијаза враќање на пар. аредства на име на осигуреникот поради отказ 
 Потврда од тур. агенција за износот кој е задржан 
 Медицинска документација (доколку патувањето е откажано поради болест или телесна повреда) 
 Извод од матична книга на умрени ((доколку патувањето е откажано поради смрт) 
 Извештај од надлежен орган ((доколку патувањето е откажано поради штета на имот) 
 Друга документација потребна за решавање на штетите  
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