КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО
ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ

Општи одредби
Член 1
(1) Општите услови за осигурување на лица од последици
на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни
услови за осигурување на доброволни даватели на крв
од последици на несреќен случај (во понатамошен
текст: Дополнителни услови) се составен дел на
договорот за осигурување на доброволни даватели на
крв од последици на несреќен случај кој договарачот на
осигурувањето ќе го склучи со Друштвото за
осигурување (во понатамошен текст: осигурувач).
(2) Договарач може да биде организација на Црвен крст
односно правно лице кое има интерес да склучи вакво
осигурување.
(3) Лицата кои се осигурени според овие Дополнителни
услови, се вклучуваат во потполна обврска на
осигурувачот без оглед на нивната здравствена
состојба, општа работна способност и годините на
старост, како и без плаќање на зголемена премија во
смисла на член 9 став (1) точка 4 на Општините услови,
освен лицата потполно лишени од деловна способност
кои во секој случај се исклучени од осигурувањето.
Обврски на осигурувачот
Член 2
(1) Со осигурувањето се опфатени евидентираните
доброволни даватели на крв, за несреќни случаи што
ќе им се случат за време на:
1. непрекинатиот директен пат до месото определено
за давање на крв;
2. престојот пред давање, за време на давање и за
боравокот по давањето крв, и
3. непрекинатиот директен пат до дома или
работното место.
(2) Со осигурувањето се опфатени евидентираните
даватели на крв и за случаи што се непосредна
последица на давањето крв.
Непосредна последица на давање крв се смета смрт
или трајна загуба на општата работна способност
(инвалидитет) до што дошло поради:
1. скриени физички или психички мани на
давателите;
2. грешки на медицинскиот персонал;
3. самото давање крв;
4. неисправност на инструментите за земање крв, и
5. непочитување на упатствата за однесувањето по
давањето крв.
(3) Лице кое прв пат дава крв станува евидентиран давател
од моментот кога е преземено во организираниот
превоз до местото за давање крв.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА
ДОБРОВОЛНИ ДАВАТЕЛИ НА КРВ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)



Со извршена промена по одлука бр.0204-2284/2 од
01.03.2013 година.
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Правна поука
Член 3
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.

Завршни одредби
Член 4
(1) Овие Дополнителни услови важат со Општите услови
за осигурување на лица од последици на несреќен
случај (незгода). Во колку нивната содржина е во
спротивност со содржината на Општите услови, важат
овие Дополнителни услови.

Претседател на Одбор на директори
Иван Фабијанчиќ
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