
А.Д. ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА 

Бул. Св. Климент Охридски бр. 26 Скопје 

salter@insurancepolicy.com.mk 

Тел: +389 2 3244 619 ǀ Факс: +389 2 344 618 

 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА - НЕМАТЕРИЈАЛНА 

 

Штета број  Експозитура  

Полиса број  Скаденца   

ПОДАТОЦИ ЗА ОШТЕТЕНИОТ 

Име и презиме   

ЕМБГ   

Адреса 
 

 

Телефон / е-маил адресе   

Трансакцис./Жиро сметка бр./ Депонент банка 
(да се приложи и фотокопија) 

  

ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ (ШТЕТНИК) 

Име и презиме (име на фирма)  

ЕМБГ/ЕМБ на сопственик на возилото  

Адреса 
 

 

Рег. број на возилото / Држава   

Марка и тип на возилото   

Полиса АО / број / скаденца     

Возач на возилото  

ПОДАТОЦИ ЗА НЕЗГОДАТА 

Ден и час на настанување   

Место на настанување (град, пат)  

Како доказ приложувам 

Записник за извршениот увид на лице место од МВР  

Медицинска документација: 

  

  

  

  

Барам во пропишан законски рок да ми надоместите нематеријална штета (во ден.) 

За претрпени физички болки   

За претрпен страв   

Трошоци за лекување   

Душевен бол за починат  

Се вкупно  

1. Под целосна материјална и кривична одговорност тврдам дека дадените податоци се вистинити, а за 
приложената  документација поднесувам/поседувам оригинални примероци од истите, кои  

А.   Се приложени                                                                      Б.   Ќе се приложат при разгледување на барањето 

2. Барањето ќе биде решено согласно Критериумите за надомест на нематеријална штета донесени од 
Комисија за осигурување од АО – Влада на РМ. 

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. 

Се согласувам писмените известувања и комуникација во врска со пријавата/штетата да ми бидат доставени 
на e-mail адреса: ________________________________ 

 
Во _____________, на ден ________/20__ год.   Осигуреник (име и презиме - потпис) 
               
 
 
 



А.Д. ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА 

Бул. Св. Климент Охридски бр. 26 Скопје 

salter@insurancepolicy.com.mk 

Тел: +389 2 3244 619 ǀ Факс: +389 2 344 618 

 

 
 
 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА НЕМАТЕРИЈАЛНА 
Потребна документација за пријава на штета 

 
 

 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал 

 Записник од МВР  

 Целокупна медицинска документација и снимки 

 Изводи од матична книга на венчани, родени, умрени за душевен бол за починато лице 

 Друга документација која поседува во врска со настанот 

 

 Останата документација која ќе биде побарана од страна на АД Осигурителна полиса 
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