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ДОПУНСКИ УСЛОВИ 
ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА 

ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) 
 

Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 
Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде), (у 
даљем тексту: Општи услови) и Допунски услови за колективно осигурање 
радника од последица несрећног случаја (незгоде), (у таљем тексту: Допунски 
услови), саставни су део уговора о колективном осигурању радника од последица 
несрећног случаја (незгоде) који уговарач осигурања закључи са КОМПАНИЈОМ 
"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд (у даљем тексту: осигуравач). 
 
Уговарач осигурања у смислу ових Допунских услова може бити свако правно 
лице које закључи уговор о колективном осигурању својих радника, и то: 
 
1. за случај смрти којa настанe као последица несрећног случаја (незгоде) 
2. за случај инвалидитета који настанe као последица несрећног случаја 

(незгоде). 
 

Способност за осигурање 
 

Члан 2. 
 
Лица која се осигуравају по овим Допунским условима осигурана су без обзира 
на њихово здравствено стање, општу радну способност и без плаћања повишене 
премије у смислу члана 11. тачка 5. Општих услова, осим лица потпуно лишених 
пословне способности која су у сваком случају искључена из осигурања. 
 
Осигурањем нису обухваћени радници који дају писмену изјаву да не желе да 
буду осигурани, као и радници који код уговарача осигурања раде по уговору о 
привременом или повременом вршењу посла. 
 

Начин закључења уговора 
 

Члан 3. 
 
Уговор о колективном осигурању радника од последица несрећног случаја 
(незгоде) може се закључити са назнаком и без  назнаке имена и презимена 
осигураника. 
 
Ако је уговорено колективно осигурање радника уз попис осигураника, тада ово 
осигурање важи само за она лица која се налазе у списку, који је обавезно 
приложен уз уговор о осигурању-полису. 
 
Ако је уговорено колективно осигурање радника без назнаке имена и презимена 
осигураника, осигурањем су обухваћени сви радници који су запослени на 
неодређено и одређено време код уговарача осигурања. 
 
Ако је уговорено колективно осигурање радника према списку за исплату личног 
дохотка или према кадровским евиденцијама, осигурањем су обухваћени сви 
радници уговарача осигурања. 
 

Трајање осигурања 

 
Члан 4. 

 
Ако у полиси није другачије уговорено, осигурање почиње у 00,00 сати дана који 
је означен као почетак осигурања и престаје у 24,00 сата дана који је у полиси 
наведен као дан истека осигурања. 
 
За раднике којима радни однос почиње после почетка осигурања означеног у 
полиси, осигурање почиње у 00,00 сати дана када им је почео радни однос. 
 
За раднике којима је престао радни однос, осигурање престаје да важи у 24,00 
сата дана када им је престао радни однос или је уговор о осигурању престао по 
неком другом основу. 
 

Осигурана сума  
 

Члан 5. 
 
За осигурање од последица несрећног случаја могу се уговорити различите 
осигуране суме зависно од разреда опасности у који спада поједини радник 
(осигураник). 
 
Код одређивања разреда опасности у који спада поједини радник, узима се 
његово стално место извршиоца одређених радних задатака и послова. 
 
У случају промене радних задатака, односно послова које обавља осигураник у 
току трајања осигурања, код настанка несрећног случаја узима се она утврђена 
осигурана сума која одговара разреду опасности оних радних задатака на којима 
је осигураник радио у тренутку настанка несрећног случаја. 

Начин и рокови обрачуна и плаћања премије 
 

Члан 6. 
 
Обрачун премије врши се у року означеном на полиси осигурања према 
стварном броју осигураника. 
 
Почетно бројно стање осигураника је једнако бројном стању радника уговарача 
осигурања на дан закључења колективног осигурања радника, ако је закључено 
осигурање без назнаке имена и презимена осигураника. 
 
Уговарач осигурања дужан је да плати премију осигурања одједном, у целости, 
приликом закључења уговора о осигурању, уколико није другачије уговорено. 
 
Обавеза осигуравача постоји према осигуранику и у случају када уговарач 
осигурања није платио премију у року означеном у полиси, ако је осигурани 
случај настао за време трајања осигурања у смислу ових Допунских и Општих 
услова. 
 
Ако је уговорен обрачун премије на крају трајања године осигурања, коначни 
обрачун премије врши се према просечном бројном стању осигураника по 
месецима. Уговарач осигурања је дужан у року од 30 дана по истеку године 
осигурања достави осигуравачу тачне и потпуне податке о бројном стању свих 
радника на крају сваког месеца за протеклу годину осигурања. 
 
Просечно бројно стање у току једне године осигурања утврђује се на тај начин, 
што се сабере бројно стање радника на крају сваког месеца године осигурања за 
коју се врши обрачун премије, па се добијени збир подели са 12. Ако се тим 
обрачуном утврди да је просечни број радника већи од броја који је наведен у 
полиси, уговарач осигурања је дужан да плати разлику премије. Ако је тај број 
мањи осигуравач је обавезан да врати више наплаћену премију уговарачу 
осигурања. 
 
Уговарач осигурања је дужан осигуравачу да стави на увид евиденцију и 
документацију из које се може утврдити бројно стање радника као и висина 
обрачунате и уплаћене премије. 
 

Осигурање чланова домаћинства 
 

Члан 7. 
 
Уговором о колективном осигурању радника могу се осигурати и чланови 
домаћинства радника, под условом да је осигурање радника закључено са 
важношћу при и изван вршења редовног занимања. 
 
Осигурањем су обухваћени чланови домаћинства радника, који станују заједно са 
осигураним радником и заједно троше своје приходе, под условом да нису млађи 
од 14 ни старији од 75 година живота. 
 
За осигурање чланова домаћинства радника, потребна је писмена изјава 
уговарача или осигураника са назнаком имена и сродства. 
 
Осигурање за члана домаћинства почиње у 24,00 сати дана када је плаћена прва 
премија, а престаје у 24,00 сата дана када је престао радни однос осигураног 
радника код уговарача овог осигурања, или је уговор престао по неком другом 
основу. 
Осигуране суме за чланове домаћинства одређују се у смислу члана 5. ових 
допунских услова.  
 

Раскид уговора 
 

Члан 8. 
 
Ако је закључено колективно осигурање радника где премију плаћа сваки радник 
из свог личног дохотка, раскид уговора се врши уз претходну сагласност 
осигураних радника, а у осталим случајевима раскид се врши у смислу Општих 
услова. 
 

Завршне одредбе 
 

Члан 9. 
 
Ови Допунски услови примењују се уз Опште услове, а уколико су у супротнoсти 
са њима, примениће се одредбе ових Допунских услова. 
 
На све што није обухваћено одредбама ових Допунских услова, примењују се 
Општи услови. 

 
 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 26.12.2015. 


