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Со извршена промена по одлука бр. 0204-2284/2 од 

01.03.2013 година. 

Општи одредби 

Член 1 

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици 

од несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни 

услови за осигурување посетители на културно - 

уметнички, спортски и други приредби од последици 

на несреќен случај (во натамошен текст: Дополнителни 

услови), се составен дел на договорот за осигурување 

посетители на културно-уметнички и други приредби 

од последици од несреќен случај (незгода) што 

договарачот на осигурување ќе го склучи со Друштво 

за осигурување, (во натамошен текст: осигурувач). 

(2) Договарач на осигурувањето во смисла на овие 

Дополнителни услови, можат да бидат претпријатија за 

прикажување на филмови, управите на театри, 

концертните сали, спортските и сите други 

организации што имаат својство на правно лице. Како 

културно - уметнички приредби се сметаат 

кинематографски претстави, концерти, изложби, саеми 

и други приредби со културно - уметнички програми, 

предавања, дебатни состаноци и на тоа слично. 

(3) Лицата што се осигуруваат според овие Дополнителни 

услови осигурени се без оглед на нивната здравствена 

состојба, општата работна способност и годините на 

староста, како и без плаќање на зголемена премија во 

смиспа на член 9, став (3), точка 3 од Општите услови, 

освен лицата потполно лишени од деловна способност, 

кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето. 

 

Начин на склучување на договорот 

Член 2 

(1) Договорот за осигурување од последици на несреќен 

случај за секој одделен посетител се склучува според 

вкупно продадените влезни билети за време на 

траењето на осигурувањето. 

 

Траење на осигурувањето 

Член 3 

(1) Ако во полисата не е поинаку договорено, за секој 

одделен посетител на приредбата осигурувањето 

започнува од моментот кога со влезниот билет купен 

или бесплатен, влегол во просториите на теренот или 

во друг простор, што е определен за гледачи, односно 

од моментот кога тој застанал во ред да купи влезен 

билет, пред местото определено за тоа и престанува во 

моментот на напуштањето на просториите, теренот или 

другиот простор по завршената приредба, односно во 

моментот на оддалечувањето од местото за купување 

влезен билет и стапнување на улица. 

 

Обврски на осигурувачот 

Член 4 

(1) Осигурувањето ги опфаќа несреќните случаи што ќе ги 

претрпат посетителите: во салата за приредби, во 

просториите надвор од салата во кои им е дозволено 

задржување само на посетителите со купен влезен 

билет без оглед на тоа дали во конкретниот случај 

повредениот посетител на приредбата има влезен 
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билет или не, во просторот околу спортскиот терен, 

или на друго место каде што се одржува приредба или 

спортски натпревар ако тоа место е определено за 

гледачи. 

(2) Осигурувањето ги опфаќа и оние несреќни случаи што 

ќе ги претрпат посетителите на приредби за време на 

чекањето за купување влезен билет на местото 

определено за тоа. 

(3) Осигурувањето не ги опфаќа лицата кои според својата 

службена должност се наоѓаат во просториите, или на 

теренот каде се одржуваат приредбите, односно 

натпреварите, како: активни учесници на приредбите, 

односно натпреварите, резервни играчи, разводници, 

киноапаратери, дежурни противпожарникари, судии на 

натпревари, дежурни лекари, делегати, функционери и 

сл. 

 

Начин и рокови за пресметување и плаќање на премија 

Член 5 

(1) Премијата за осигурување се пресметува во рокот 

означен во полисата за осигурување, врз основа на 

вкупно продадените (издадените) влезни билети. До 

тој рок, договарачот е должен на осигурувачот да му го 

пријави бројот на продадените влезни билети и да 

изврши уплата на соодветната премија. 

(2) Во случај кога се издава претплатен влезен билет кој 

важи за повеќе претстави, премијата се пресметува во 

повеќекратен износ, зависно од бројот на претставите и 

се уплатува во рокот од претходниот став на овој член. 

(3) Договарачот е должен на осигурувачот да му ги стави 

на увид книгите и другите евиденции од кои може да 

се утврди бројот на продадените (издадените) влезни 

билети секој одделен ден во договорениот рок, како и 

бројот и вредноста на продадените претплатни влезни 

билети. 

(4) Договарачот е должен да му ги плаќа договорените 

износи на премијата на осигурувачот за сите 

осигуреници без исклучок и за сето времетраење на 

осигурувањето. Ако премијата се уплаќа по пошта, се 

смета дека е платена во 24,00 часот оној ден кога е 

уплатена во пошта, а ако се плаќа со вирман, се смета 

дека е платена во 24,00 часот оној ден, кога е предаден 

вирманскиот налог во банка. 

(5) Обврската на осигурувачот постои спрема секој 

осигуреник одделно и во случај кога договарачот не ја 

платил премијата во предвидениот рок, ако несреќниот 

случај настане за времетраење на осигурувањето во 

смисла на членовите 6 и 19 од Општите услови. 

 

Обврска на осигурувачот кога осигурените лица се помлади 

од 14 или постари од 70 години 

Член 6 

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на 

осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во 

обврска на име трошоци за погреб да ја исплати 

договорената осигурена сума во случај на смрт, но 

најмногу износот кој како максимален е утврден со 

Одлука на Одборот на директори на Друштвото за 

осигурување. 

(2) Кога лицето на кое му се случило несреќен случај е 

постаро од 70 години, осигурувачот е во обврска да 

исплати 50% од износот што инаку би требало да го 

плати. 

 

Пријава на несреќен случај 

Член 7 

(1) Договарачот е должен да го пријави на осигурувачот 

секој настан кој според овие Дополнителни услови има 

влијание врз обврските на осигурувачот (несреќен 

случај, оштетување или исчезнување на предмети), 

како и да им го пријави на органите надлежни за 

кривично гонење, доколку таков настан повлекува чија 

и да е кривична одговорност. 

(2) Договарачот, исто така, е должен на осигурувачот, кога 

ќе побара, да му ги даде на увид сите потребни 

известувања за разјаснување и утврдување на 

постоењето и висината на неговата обврска. 

 

Завршни одредби 

Член 8 

(1) Овие Дополнителни услови важат со Општите услови 

за осигурување на лица од последици од несреќен 

случај, а доколку нивната содржина е во спротивност 

со содржината на Општите услови, важат овие 

Дополнителни услови. 

 

Правна поука 

 Доколку осигуреникот или корисникот на осигурување 

не се задоволни од првостепената одлука, имаат право 

да поднесат приговор во рок од 8 (осум дена) до 

Комисијата која одлучува по приговори. 

 Договарачот, осигуреникот или корисникот на 

осигурувањето, можат да достават жалба во однос на 

осигурувачот до Агенцијата за супервизија на 

осигурување (АСО), како орган надлежен за 

супервизија на друштвата за осигурување. 

 Во случај на спор помеѓу договорувачот на 

осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, 

надлежен е стварно надлежниот суд според местото на 

склучување на договорот за осигурување. 

 

 

Претседател на Одбор на директори 

Иван Фабијанчиќ 

 


