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ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА ЛИЦА ЗА СЛУЧАЈ ТЕЖИХ БОЛЕСТИ 

И ХИРУРШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Посебни Услови добровољног здравственог осигурања лица 
за случај тежих болести и хируршких интервенција (у даљем 
тексту: Услови) заједно са Општим условима добровољног 
здравственог осигурања (у даљем тексту: Општи услови), 
саставни су део сваког Уговора о добровољном 
здравственом осигурању лица за случај тежих болести 
и/или хируршких интервенција односно операција (у даљем 
тексту: Уговор) закљученог између Уговарача осигурања (у 
даљем тексту: Уговарач), односно Осигураника и Компаније 
”Дунав осигурање” а.д.o. (у даљем тексту: Осигуравач). 
 
Овим Условима осигураницима  се омогућава остваривање  
новчаних накнада које нису обухваћени правима из 
обавезног здравственог осигурања. 
 
Овим Условима регулишу се права и обавезе  уговарача, 
осигураника и Осигуравача за случај:  
 
    1)  тежих болести и/или 
    2) хируршких интервенција односно операција (у даљем 
тексту: хируршке интервенције).  
 
Осигуравајуће покриће важи само на територији Републике 
Србије. 
 

ОПШТИ ПОЈМОВИ 
 

Члан 2.  
Поједини изрази, у овим Условима, значе:  
 
“осигурани случај” – наступање тежих болести или 
обављање хируршке интервенције дефинисане Условима, 
 

СТИЦАЊЕ СТАТУСА ОСИГУРАНИКА 
 

Члан 3.  
Статус осигураника у смислу ових Услова стиче лице које је 
наведено у полиси или пратећем списку уз полису које је 
платило уговорену премију осигурања ( у даљем тексту: 
премија) или за кога је плаћена уговорена премија. 
 
Статус осигураника у смислу ових Услова може да стекне 
лице које има својство осигураног лица у обавезном 
здравственом осигурању, као и лице које које није 
обухваћено обавезним здравственим осигурањем или се 
није укључило у обавезно здравствено осигурање. 
 
Осигураник може истовремено бити и Уговарач. 
 

Закључење уговора 
 

Члан 4. 
Уговор се закључује на основу претходне писане понуде ( у 
даљем тексту: понуда) коју на обрасцу Осигуравача подноси 
Уговарач. Саставни део обрасца понуде је и Упитник о 
здравственом стању осигураника (у даљем тексту: упитник), 
који попуњава Осигураник. Понуда  је саставни део Уговора. 

Уговор се може се закључити индивидуално или 
колективно.  
 
Уговор о колективном осигурању закључује се према 
евиденцији Уговарача. Осигурањем су обухваћена сва лица 

за која Уговарач за период трајања осигурања плати 
годишњу премију. 
 
Уколико се осигурање уговара као колективно, а обавеза 
плаћања премије је на Осигуранику, обавезна је писана 
сагласност Осигураника. 
 
Уговор о колективном осигурању може се закључити за 
минимално 10 осигураника. 
 
Лица обухваћена колективним осигурањем наведена су у 
списку уз полису или у званичној евиденцији Уговарача. 
 

Члан 5. 
Осигуравач сваком Осигуранику најкасније у року од 60 
дана од дана потписивања полисе издаје исправу о 
осигурању (у даљем тексту: Исправа) , која одговара 
трајању осигурања утврђеном на полиси.  
 
Исправом из става 1. овог члана, уз идентификациони 
документ са фотографијом, доказује се статус Осигураника 
и остварују уговорена права код Осигуравача. 

 
ОСИГУРАНИ СЛУЧАЈ 

 
Члан 6. 

Осигураним случајем у смислу ових Услова сматра се 
болест Осигураника која је први пут настала у току 
уговореног трајања осигурања , односно хируршка 
интервенција која је над Осигураником обављена  у току 
уговореног трајања осигурања, с тим да је потреба за 
хируршком интервенцијом настала у току трајања 
осигурања.  
 
Не сматра се осигураним случајем болест за коју се постави 
дијагноза, односно хируршка интервенција обављена у прва 
3 месеца од почетка осигурања, у смислу члана 14. ових 
Услова. 
 

ОБАВЕЗА ОСИГУРАВАЧА 
 

Члан 7. 
Обавеза Осигуравача је да исплати уговорену осигурану 
суму или њен део за случај тежих болести, односно 
хируршких интервенција у смислу чл. 8. и 9. ових Услова. 
 
Осигурана сума означена у полиси за случај тежих болести 
и/или хируршке интервенције је максималан износ до којег 
је Осигуравач обавезан за сваког појединог Осигураника. 
 
За време године трајања осигурања, према овим Условима, 
накнада се може исплатити за више хируршких 
интервенција, или установљених тежих болести, али 
максимално до 100% уговорене осигуране суме. 
 
Уколико је извршена хируршка интервенција последица 
теже болести за коју је већ исплаћен проценат осигуране 
суме из члана 8. ових Услова, Осигуравач је у обавези да 
исплати 50% осигуране суме предвиђене за конкретну 
хируршку интервенцију.  
 
Уколико је тежа болест условила  хируршку интервенцију за 
коју је већ исплаћен проценат осигуране суме из члана 9. 
ових Услова, Осигуравач је у обавези да исплати 50% 
предвиђене осигуране суме за конкретну болест.  
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Уколико је болест последица извршене хируршке 
интервенције за коју је већ исплаћен проценат осигуране 
суме из члана 9. ових Услова, Осигуравач је у обавези да 
исплати 50% осигуране суме предвиђене за конкретну 
болест. 
 
Уколико се приликом извршења хируршке интервенције 
Осигуранику дијагностикује тежа болест која није 
Осигуранику била позната пре и није у узрочној вези са 
интервенцијом, Осигуравач је у обавези да исплати 
проценат предвиђене осигуране суме за конкретну болест 
према члану 8. ових Услова. 
 
Осигуравач је дужан да исплати уговорену осигурану суму 
или део уговорене осигуране суме у року од 14 дана, 
рачунајући од дана када је утврдио своју обавезу и њену 
висину.  
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Члан 8. 
 

Осигуравач је, осим за случајеве дефинисане чланом 14. Услова, у обавези да исплати:  
 
А) целу осигурану суму (100%) за следеће болести:  
 
       1) инфаркт миокарда,  
       2) мождани удар,  
       3) малигни тумор,  
       4) лајмска болест,  
       5) емболија плућа,  
       6) АИДС,  
       7) енцефалитис,  
       8) бактеријски менингитис.  
 
Б) 50% осигуране суме за следеће болести:  
 
      1) хепатитис Б,  
      2) хепатитис Ц,  
      3) епилепсија,  
      4) отказивање рада оба бубрега,  
      5) бенигни тумор мозга,  
      6) цироза јетре,  
      7) ванматерична трудноћа,  
       8) емфизем плућа.  
 

Члан 9. 
 

Осигуравач је, осим за случајеве дефинисане чланом 14. Услова, у обавези да исплати целу осигурану суму (100%) или 
одговарајући проценат осигуране суме за следеће хируршке интервенције:  
 
I ЦНС, ПНС и ендокранијум 
 
 1. Операције у ендокранијуму  
- Ексцизија можданог ткива - Хемисферектомија, тотална и парцијална                   100%  
- Ексцизија лезије можданог ткива                                                                                 100%  
- Стереотактична аблација можданог тикива                                                                100%  
- Одстрањење тумора можданог ткива                                                                          100%  
- Евакуација хематома или апцеса можданог ткива                                                      80%  
- Операције на субарахноидалном простору                                                                  80%  
- Екстирпација лезија можданице                                                                                    80% 
- Репарација дуре                                                                                                              80%  
- Евакуација садржаја и дренажа екстрадуралног и субдуралног простора                80%  
- Ексцизија хипофизе - хипофизектомија                                                                        80%  
- Операције на епифизи                                                                                                    80%  
- Операција мождане анеуризме                                                                                      80%  
 
2. Кранијални нерви  
- Микрохируршке операције пресађивања кранијалног нерва (А24)                          100%  
- Интракранијална трансекција кранијалног нерва (А25)                                             100%  
- Екстракранијална екстирпација кранијалног нерва (А27-А28)                                  100%  
- Ексцизија лезије кранијалног нерва (А29)                                                                     80%  
- Репарација кранијаног нерва (А30)                                                                                80%  
- Декомпресија кранијалног нерва (А32)                                                                          80% 
 
3. Кичмена мождина  
- Екстирпација лезије кичмене мождине, парцијална хордектомија (А44)                 100%  
- Друге отворене операције на кичменој мождини (А45)                                              100%  
 
4. Периферни нерви  
- Трансплантација периферног нерва                                                                            100%  
- Ексцизија периферног нерва (А59)                                                                                50%  
- Деструкција периферног нерва (А60)                                                                            50%  
- Екстирпација лезије периферног нерва (А61)                                                              50%  
- Микрохируршка репарација периферног нерва (А62)                                                  50%  
- Ослобађање од уклештења периферног нерва (А65-А69)                                          40%  
- Ексцизија симпатичког нерва – цервикална, торакална, лумбална  
симпатектомија (А75)                                                                                                         50% 
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II Респираторни систем 
 
1. Ларинкс 
- Ексцизија ларинкса – тотална и парцијална  ларингектомија,  
ларингофисура и хордектомија (Е29)                                                                              70%                         
- Екстирпација лезије ларинкса – отворене операције  
реконструкцијом ларинкса (Е30)                                                                                       60% 
- Реконструкција ларинкса – ларинготрахеална реконструцкија, 
ларинготрахео – пластика, имплатација вештачких гласних жица (Е31)                      60% 
- Терапеутске ендоскопске операције ларинкса (Е34 – Е35)                                          20% 
 
2. Трахеја и бронх 
 
- Парцијална ексцизија трахеје (Е39)                                                                               40% 
 - Реконструкција трахеје (Е40)                                                                                         40% 
- Отворене операције на трахеји (Е41, Е43)                                                                    40% 
- Отворене операције на карини (Е44)                                                                             40% 
- Парцијална екстирпација бронха (Е46)                                                                          40% 
 
3. Плућа и медијастинум 
 
- Трансплантација плућа                                                                                                 100% 
- Тотална лобектомија                                                                                                       60% 
- Ексцизија плућног сегмента (Е54)                                                                                  40% 
- Отворена екстирпација лезије плућа (Е55)                                                                   30% 
- Дренажа грудног коша код пнеумоторакса и хематоторакса                                       20% 
- Отворене операције медијастинума – ексцизија лезије, дренажа (Е61)                     20% 
 
III  Срце 
 
- Трансплантација срца                                                                                                   100% 
- Отворена инзиција залистака срца – митрална, аортна, 
пулмонална валвотомија (К31)                                                                                         90% 
- Репарација митралне, аортне, трикуспидне и пулмоналне валвуле, 
валвулопластика, вештачки залисци (К25-К30)                                                              90% 
- Бајпас операције коронарних артерија (К40-К46)                                                         80% 
- Имплантација стента                                                                                                       40% 
- Имплантација пејсмејкера (К60, К61)                                                                             20% 
 
IV  Крвни судови 
 
- Бајпас сегмента аорте (L16, L 20, L 21)                                                                        80% 
- Операција анеуризме аорте (L18, L 19)                                                                        80% 
- Реконструкција каротидне артерије – екстракранијални 
 или интракранијални бајпас (L 29)                                                                                 70% 
- Анеуризма илијачне артерије и бајпас операције (L48 - L 51)                                    70% 
- Друге отворене операције на илијачној артерији (L52, L 53)                                      70% 
- Анеуризма феморалне артерије и бајпас операције (L56 - L 59)                               70% 
- Друге отворене операције на феморалној артерији (L 62)                                         70% 
 
V Пробавни систем  
 
1. Једњак  
 
- Ексцизија езофагуса – езофагогастроектомија, тотална ексцизија  
езофагуса, парцијална ексцизија езофагуса (G01-G03)                                                75%  
- Отворена екстирпација лезије езофагуса (G04)                                                           50%  
- Отворене операције на езофагусу (G05-G13)                                                               50%  
- Репарација херније дијафрагме, антирефлукс операције (G23, G24)                        50%  
 
2. Желудац  
 
- Ексцизија желуца – тотална                                                                                           70%  
- Парцијална гестроектомија                                                                                             50%  
- Отворена екстирпација лезије желуца (G29)                                                                 30%  
- Бајпас желудац – дуоденум или желудац – јејунум (G31-G33)                                    50%  
- Операција перфорације улкуса и затварање перфорираног улкуса (G35)                 30%  
- Инцизија пилоруса – пилоромиотомија, пилоропластика (G40)                                   30%  
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3. Танко црево – дуоденум, јејунум, илеум  
- Ексцизија дуоденума – гастродуоденектомија, тотална ексцизија  
дуоденума, парцијална ексцизија дуоденума (G49)                                                        70%  
- Отворена екстирпација лезије дуоденума (G50)                                                           30%  
- Операција перфорације улкуса дуоденума – затварање  
перфорираног улкуса (G52)                                                                                               30%  
- Ексцизија јејунума – тотална и парцијална јејунектомија (G58)                                   60%  
- Екстирпација лезије јејунума (G59)                                                                                 60%  
- Друге отворене операције на јејунуму (G60, G61, G63)                                                50%  
- Ексцизија илеектомија (G69)                                                                                           60%  
- Екстирпација лезије илеума (G70)                                                                                  40%  
 
4. Дебело црево – колон, ректум, анус  
- Тотална ексцизија колона – панпроктоколектомија (Х04),  
Ексцизија колона – тотална колектомија                                                                         70%  
- Десна хемиколектомија, ексцизија трансверзалног колона,  
лева хемиколектомија, (Х05-Х11)                                                                                     50%  
- Екстирпација лезије колона (Х12)                                                                                  40%  
- Ендоскопске операције на колону (Х20, Х21, Х23, Х24, Х26, Х27)                              20%  
- Ексцизија ректума – абдоминоперинеална ексцизија, проктектомија,  
предња ресекција ректума, ректосигмоидектомија (Х33)                                               60%  
- Отворена екстирпација лезије ректума (Х34)                                                                40%  
- Операција ректума услед пролапса (Х35, Х36, Х42)                                                     30%  
- Друге операције ректума и ануса (Х40, Х41, Х56)                                                         25%  
- Ексцизија ануса – ексцизија аналног сфинктера, ексцизија  
лезије ануса (Х47, Х48)                                                                                                      30%  
- Ексцизија апендикса – апендектомија (Х01-Х03)                                                          25%  
 
5. Жучна кесица и жучни путеви  
- Ексцизија жучне кесице – тотална и парцијална  
холецистектомија(Ј18)                                                                                                       25%  
- Друге операције на жучној кесици – затварање фистуле,  
инцизија(Ј20,Ј21)                                                                                                                25%  
- Операције на жучним путевима (Ј27-Ј42)                                                                      20% 
 
6. Јетра  
- Трансплантација јетре                                                                                                   100%  
- Парцијална ексцизија јетре – десна и лева хемихепатектомија,  
ресекција сегмента јетре (Ј02)                                                                                          60%  
- Екстирпација лезије јетре (Ј03)                                                                                      30%  
- Репарација јетре са отклањањем лацерације (Ј04)                                                     30%                                                                                              
 
7. Панкреас 
- Тотална ексцизија панкреаса – панкреатектомија (Ј55)                                              75%  
- Парцијална ексцизија панкреаса (90%), панкреатикодуоденектомија,  
субтотална панкреатектомија, ексцизија репа панкреаса (Ј56, Ј57)                            75%  
- Екстирпација лезије панкреаса (Ј58)                                                                             30%  
 
8. Слезина  
- Спленектомија                                                                                                               20%  
 
VI Ендокрини систем и дојка  
 
1. Тироидна и паратироидна жлезда  
- Ексцизија тироидне жлезде – тотална и субтотална тироидектомија,хемитироидектомија, лобектомија, истмектомија,  
парцијална тироидектомија (B08)                                                                                  40%  
- Ексцизија лезије и тироидне жлезде (B09, Б12)                                                         40%  
- Ексцизија паратироидне жлезде (B14)                                            40%  
 
2. Дојка  
- Одстрањење дојке због малигног тумора са чишћењем аxиле    Млађе од 45 година                                                                                               
40%  
Ако обе дојке било у једном акту или два додатних 20%  
       Старије од 45 година                                                                                                30%  
Ако обе дојке било у једном акту или два додатних 15%  
 
- Одстрањење доброћудног тумора дојке                                                                     20%  
- Парцијална мастектомија – квадрантектомија,  
ексцизија лезије (B28)                                                                                                     20%  
- Пункција цисте                                                                                                               20%  
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VII Уринарни систем  
 
1. Бубрег  
- Пресађивање бубрега                                                                                                   100%  
- Тотална ексцизија бубрега – билатерална и унилатерална ефректомија                 50%  
- Ексцизија одбаченог трансплантата, нефроуретеректомија                                       50%  
- Парцијална ексцизија бубрега (М03)                                                                             40%  
- Отворена екстирпација лезије бубрега (М04)                                                               30%  
 
2. Уретер  
- Ексцизија уретера – уретеректомија (М18)                                                                    50%  
- Друге отворене операције на уретеру (М19-М25)                                                         30%  
- Ендоскопско уклањање калкулуса из уретера (М28)                                                    30% 
 
3. Бешика  
- Тотална ексцизија бешике – цистопростатектомија,  
цистоуретректомија, цистектомија (М34)                                                                         50%  
- Парцијална ексцизија бешике (М35)                                                                               30%  
 
4. Простата  
- Отворена ексцизија простатеретропубична,  
трансвезикална, перинеална (М61, М62)                                                                         25%  
- Терапеутске ендоскопске операције на простати (М67)                                               20%  
 
VIII Женски генитални систем  
 
1. Материца  
- Одстрањење тотално  
       Жене млађе од 45 година                                                                                          40%  
       Жене старије од 45 година                                                                                         30%  
- Одстрањење материце услед карцинома (CА)  
       Жене млађе од 45 година                                                                                         50%  
       Жене старије од 45 година                                                                                        40%  
- Царски рез – ако је медицински индикован                                                                  20%  
- Одстрањење миома и фиброма утеруса                                                                      20%  
- Ексцизија цервикса утеруса (Q01)                                                                                 20%  
- Конизација грлића материце                                                                                          10%  
- Серклаж                                                                                                                             5%  
- Ревизија материце постпартум                                                                                       5%  
- конизација                                                                                                                         8% 
- конизација са компликацијама                                                                                       10% 
- скидање кондилома                                                                                                          5% 
- биопсија                                                                                                                             3% 
 
2. Јајник  
- Билатерална ексцизија аднекса – билатерална салпингектомија,  
билатерална салпингооферектомија, билатерална офоректомија (Q22)                     50%  
- Унилатерална ексцизија аднекса – унилатерална салпингоектомија, 
 унилатерална салпингоофоректомија, унилатерална офоректомија (Q23, Q24)        20%  
- Парцијална ексцизија јајовода (Q25)                                                                              20%  
- Отворена оклузија јајовода (Q27, Q28)                                                                           20%  
- Парцијална ексцизија јајника (Q43)                                                                                 20%  
 
Уколико је уклањање јајника и јајовода учињено у истом оперативном акту са 
уклањањем материце, сматраће се да се ради о истом осигураном случају и 
осигуравач ће вршити исплату само по једном основу и то оном који је повољнији по 
осигураника. 
 
IX Мушки генитални систем 
 
1. Тестис 
- Ексцизија тестис билатерална и унилатерална орхидектомија (H05, H06)                30% 
- Екстирпација лезије тестиса (H07)                                                                                 25% 
- Операција хидроцеле и варикоцеле (H 11, H 19)                                                          20% 
- Операције на епидидимусу (H15)                                                                                   20% 
 
X Кости и зглобови 
 
1. Кости и зглобови кичменог стуба 
- Декомпресија – цервикални, торакални и лумбални кичмени стуб  
(V22- V27)                                                                                                                           50% 
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- Ексцизија цервикалног, торакалног или лумбалног интервертебралног  
дискуса (V29- V35)                                                                                                             50% 
- Фузија зглобова кичменог стуба (V43)                                                                           50% 
- Фрактура кичменог стуба – декомпресија, фиксација (V44- V46)                                60% 
 
2. Шака и стопало 
- Комплексна реконструкција палца шаке (W01)                                                             60% 
- Комплексна реконстукција шаке (W02)                                                                          60% 
- Комплексна реконструкција стопала (W03, W04)                                                          50% 
 
3. Зглоб кука  
- Замена зглоба кука протезом (W37- W39)                                                                     50% 
 
4. Кости лобање и лица 
- Операције на кранијуму (V08)                                                                                        50% 
- Ексцизија кости лица (V07)                                                                                             40% 
- Операције код фрактуре максиле или других костију лица (V08- V09)                      20% 
- Друге операције на костима лица – остеотомија, 
фиксација костију (V10- V13)                                                                                            10% 
 
5. Зглоб колена 
- Замена зглоба колена протезом (W40 – W42)                                                              40% 
- антроскопија: 
 - дијагностика                   5% 
 - интервентна                   8% 
 -са компликацијама                 12% 
 
6. Вилична кост 
-  Ексцизија мандибуле (V14)                                                                                            20% 
- Друге операције на мандибули – код фрактуре, фиксација (V15- V19)                      20% 
- Реконструкција темпоромандибуларног зглоба (V20)                                                  20% 
- Друге операције на темпоромандибуларном зглобу (V21)                                          20% 
 
7. Друге кости и зглобови- Ексцизија кости (W08)                                                       20% 
- Екстирпација лезије кости (W09)                                                                                    20% 
- Друге операције на костима (W10-16, W18)                                                                  20% 
- Отворене операције код фрактуре костију (W19- W23)                                                20% 
- Затворене операције код фрактуре костију (W24- W26)                                               20% 
- Фиксација епифизе, интерна и екстерна фиксација кости  
(W27, W28, W30)                                                                                                                 20% 
 
XI Око  

 
1. Сочиво  
- Екстракција сочива – екстракапсуларна или интракапсуларна  
екстракција, инцизија капсуле (C71 - C74)                                                                        20% 
 - Вештачко сочиво (C75)                                                                                                    20%  
 
2. Мрежњача 
 - Операција на ретини (C81 - C84)                                                                                   20%  
- Хируршка корекција страбизма                                                                                       20%  
 
XII Уво  
 
1. Средње и унутрашње уво  
- Тимпанопластика (D14)                                                                                                   20%  
- Реконструкција ланца слушних костију (D16 - D17)                                                      20%  
- Операција на кохлеи (D24)                                                                                              20%  
- Операције на вестибуларном апарату (D26)                                                                 20%  
 
XIII Кожа  
- Операција малигних тумора                                                                                            20%  
- Инцизија апцеса, загнојених циста и стеатома                                                                5%  
- Операције доброћудних тумора                                                                                        5% 
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ПОЧЕТАК И ТРАЈАЊЕ ОСИГУРАЊА 
 

Члан 10. 
Почетак и трајање добровољног здравственог осигурања 
уговара се у складу са одредбама члана 7. ових Услова, као 
и члана 8. Општих услова.  
 
Одредба  става 1. овог члана не односи се на теже болести 
и хируршке интервенције из члана 14. ових Услова. 
 
Ако је у полиси наведен само почетак осигурања, Уговор о 
осигурању се продужава из године у годину, све док га једна 
од уговорних страна, у смислу члана 12. ових Услова  не  
раскине.  
 
Код колективног осигурања за запослене који заснују радни 
однос после почетка осигурања означеног у полиси, 
осигурање почиње у 24:00 часа дана када су засновали 
радни однос. За запослене којима је престао радни однос 
пре истека трајања осигурања, осигурање престаје да важи 
у 24:00 часа дана када им је престао радни однос.  
 
Уговор се закључује са одређеним или неодређеним роком 
трајања, не краћим од годину дана.  
 

ПРЕСТАНАК ОСИГУРАЊА 
 

Члан 11. 
Осигурање престаје и пре уговореног рока у следећим 
случајевима:  

1) смрћу осигураника, 
2) престанком радног односа сходно члану 10. 

став 4. ових Услова, 
3) раскидом уговора сходно чл. 19. Општих 

услова  
4) поништењем уговора сходно члану 20. 

Општих услова  
 

Члан 12. 
Свака уговорна страна може раскинути Уговор са 
вишегодишњим роком трајања, даном доспећа премије, на 
тај начин што ће писаним путем обавестити другу страну да 
жели да раскине уговор.  
 
Обавештење о раскиду из става 1. овог члана ,мора се 
доставити најкасније 3 месеца пре дана доспећа премије.  
 
Ако је осигурање закључено на дужи рок од 5 година, свака 
страна може по протеку овог рока (5 година), уз отказни рок 
од 6 месеци писаним путем, изјавити другој страни да 
раскида уговор. 
 
Ако је осигурање закључено на рок до 5 година, свака 
страна може по протеку прве године осигурања, уз отказни 
рок од 6 месеци, писаним путем, изјавити другој страни да 
раскида уговор. 
 

Члан 13. 
У случају поништења уговора у складу са чланом 11. ставом 
1. тачком 4) ових Услова, Осигуравач задржава наплаћене 
премије и има право да захтева исплату премије за период 
осигурања у коме је тражио поништење уговора. 
 

 
 
 
 
 

ОГРАНИЧЕЊЕ И ИСКЉУЧЕЊЕ ОБАВЕЗЕ 
ОСИГУРАВАЧА 

 
Члан 14. 

Искључена је обавеза Осигуравача уколико се у прва три 
месеца од почетка осигурања постави дијагноза за следеће 
болести:  
  1) малигни тумор, 
 2) АИДС, 
 3) хепатитис Б, 
 4) хепатитис Ц, 
 5) епилепсија, 
 6) отказивање рада оба бубрега,  
   7) бенигни тумор мозга, 
 8) хронично обољење јетре, 
 9) емфизем плућа. 
 
Искључена је обавеза Осигуравача за све хируршке 
интервенције извршене у прва 3 (три) месеца од почетка 
осигурања, изузев хируршких интервенција које су 
последица несрећног случаја и хитног медицинског случаја. 
 
Искључење обавезе осигуравача из ст. 1. и 2. овог члана, 
примењује се само код нових Уговора о осигурању 
закључених са Осигуравачем.  
 
Искључена је свака обавеза Осигуравача по основу Уговора 
за случајеве који настану:  
 
 након што је исцрпљена осигурана сума; 
 услед болести која је постојала у моменту 
закључења уговора;  
 услед потребе за хируршком интервенцијом која је 

наступила због болести, односно патолошких 
процеса који су постојали у моменту закључења 
уговора и која се доводе у узрочно последичну 
везу са извршењем хируршке интервенције;  

 услед природне катастрофе и елементарне 
непогоде (на пример: земљотреса и слично) и 
епидемија;  

 услед последица од јонизујућег зрачења или 
контаминације радиоактивношћу из радиоактивног 
отпада насталог сагоревањем нуклеарног горива 
односно радиоактивних, отровних, експлозивних 
или других опасних својстава експлозивног 
нуклеарног склопа или неких његових компоненти; 

 услед догађаја који се директно приписују рату, 
инвазији страног непријатеља, ратним 
активностима и операцијама, грађанском рату, 
устанку, побуни или револуцији;  

 услед саботажа, вандализма  или терористичких 
акција из политичких разлога,  ако је осигураник у 
наведеним догађајима активно учествовао; 

 услед учешћа осигураника у немирима или 
побунама било које врсте; 

 услед покушаја самоубиства и самоповређивања;  
 као последица душевне болести 

(неурачунљивости); 
 у време када је осигураник био под дејством 

наркотичких средстава и/или алкохола (сматра се 
да је Осигураник у алкохолисаном стању ако се 
утврди присуство алкохола у крви више 6,48 мил. 
мола тј. 0,3 ‰);  

 при припремању, покушају или извршењу 
кривичног дела, као и при бегу после такве радње; 

 Услед бављења лица ризичним и опасним 
активностима или спортовима, као што су: 
лов,акробација, роњење, једриличарство, 
спелеологија, алпинизам, руковање 
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пиротехничким средствима, ватрометом, 
муницијом и експлозивима, падобранство, 
скијашки скокови, вожња бобом, вожња скутера на 
води, акробатско скијање, банџи џампинг, ауто 
трке, мото трке и слично; 

 у случају да је осигурано лице закључило другу 
полису која покрива исти осигурани случај, осим за 
накнаде које нису покривене другом полисом.  

 
ОБАВЕЗЕ УГОВАРАЧА И ОСИГУРАНИКА 

 
Члан 15.  

Обавезе Уговарача и Осигураника дефинисани су чланом 
13. Општих услова. 
 
Уговарач је дужан да одговори тачно и целовито на питања 
наведена у обрасцима Понуде. 
 
Осигураник је дужан да на захтев Осигуравача одговори 
тачно и целовито на питања наведена у обрасцу Упитника о 
здравственом стању. 
  
 

ПРИЈАВА ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 
 

Члан 16. 
Приликом остваривања права из Уговора Осигураник 
прилаже доказ о закљученом Уговору – полису  односно 
Исправу или потврду Уговарача.  
 
Осигураник је дужан да на обрасцу Осигуравача пријави 
болест или хируршку интервенцију, која је настала у току 
трајања осигурања када му то према здравственом стању 
буде могуће.  
 
Осигураник је дужан да достави комплетну медицинску 
документацију из којих се неспорно може утврдити обавеза 
Осигуравача. Дијагнозу која потврђује настанак осигураног 
случаја мора дати одговарајући лекар специјалиста.  
 
Осигуравач, на основу писане сагласности Осигураника, 
има право да затражи медицинску документацију 
осигураника, као и да прибави информације о здравственом 
стању Осигураника од трећих лица, а које су у вези са 
насталим осигураним случајем. 
 
Права из Уговора не могу се преносити на друга лица, нити 
се могу наслеђивати.   
 
Право на исплату осигуране суме или њеног дела има само 
Осигураник. 
 
Ако је Осигураник малолетно лице или  лице лишено 
пословне способности, исплата се врши његовим 
родитељима, односно старатељу. 
 
Ако је осигурани случај настао у време трајања осигурања, 
пријављен је за живота осигураника, али одштетни захтев 
није решен до момента смрти осигураника, осигурана сума 
или њен део, који би у складу са овим Посебним условима 
осигурања припали осигуранику, исплаћују се 
наследницима осигураника према одредбама Закона о 
наслеђивању. 
 
НАЧИН И РОКОВИ ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ 

 
Члан 17.  

Начин и рокови обрачуна и плаћања премије регулисани су 
чланом 18. Општих услова. 

 

Код колективног осигурања премија се обрачунава према 
стварном броју Осигураника на дан почетка осигурања 
наведеног у полиси.  
 
Почетно бројно стање осигураника једнако је бројном стању 
запослених код уговарача на дан закључења колективног 
осигурања, према званичној кадровској евиденцији 
уговарача.  
 
По истеку године осигурања, коначни обрачун премије 
осигурања врши се према просечном бројном стању 
осигураника.  
 
Уговарач је дужан да у року од 15 дана по истеку године 
осигурања, достави осигуравачу тачне и потпуне податке о 
бројном стању свих запослених на крају сваког месеца за 
протеклу годину осигурања, ради утврђивања просечног 
бројног стања. 
 
Уговарач је дужан да осигуравачу стави на увид евиденцију 
и документацију из које се може утврдити бројно стање 
запослених, као и висина обрачунате и уплаћене премије. 
 

ПРИМЕНА  ПРОПИСА 
 

Члан 18. 
На све односе између уговорних страна који нису 
регулисани овим Условима примењиваће се одредбе 
Општих услова добровољног здравственог осигурања, 
Правила добровољног здравственог осигурања , Уредбе о 
добровољном здравственом осигурању, Закона о 
облигационим односима и других законских прописа 
Републике Србије, који регулишу област осигурања. 
 

Члан 19. 
У свим случајевима у којима уговорне стране не могу 
постићи сагласност о појединим питањима ,која се тичу 
међусобних права и обавеза, спорна питања се решавају: 
 

1) приговором надлежном органу Компаније, 
2) тужбом надлежном суду. 

 
ПРИМЕНА УСЛОВА  

 
Члан 20. 

Ако Осигуравач измени Услове дужан је да о томе, писаним 
путем, као и на други погодан начин (дневна штампа, радио, 
телевизија, интернет страници Осигуравача и сл), обавести 
Уговарача, односно Осигураника са којим има закључен 
Уговор са вишегодишњим трајањем. 
 
У случају измене Услова у току трајања осигурања код 
вишегодишњег осигурања може се уговорити примена 
нових Услова и то од почетка наредног годишњег периода 
осигурања, при чему је обавезна писана сагласност 
Осигураника. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
Почетком примене ових Услова престају да важе Услови 
осигурања лица за случај болести и хируршких 
интервенција („Службени лист Компаније“, бр. 2/03 и 6/07). 
 

Члан 22. 
Ови Услови објављују се на интернет страни Осигуравача. 
 
Ови Услови примењују се од 13. јулa 2010. године. 

 


