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ПРОМЕНА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИ РИЗИЦИ (АНОРМАЛЕН РИЗИК) 

СО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ 0524 ОД ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА 

 

 

Член 4 се менува и гласи:  

 „(1)  Кај осигурувањето на живот, анормалниот ризик се проценува врз основа на болеста на осигуреникот 

(АРЖ). 

(2)  Кај дополнителните осигурувања, кои се договараат со осигурување  на  живот,  анормалниот ризик се 

проценува врз основа на: 

       а) инвалидитетот на осигуреникот, при осигурување на лице од последици на несреќен случај (АРН), 

       б)  болеста  на  осигуреникот, при осигурување на тешко болни состојби (АРБ). 

       в) болести на  осигуреникот, при осигурување на малигни болести (АРМ).“ 

 

Член 7 се менува и гласи: 

„Премијата на анормалниот ризик поради болест на осигуреникот при дополнително осигурување на 

тешко болни состојби (АРБ) и дополнително осигурување на малигни болести (АРМ) се одредува со 

зголемување на пристапната старост на осигуреникот: 

а) за три години при ознака на болеста I од Пописот на болести; 

б) за шест години при ознака на болеста II од Пописот на болести; 

в) за девет години при ознака на болеста III од Пописот на болести. 

(2)       Осигурувачот може да го оцени осигуреникот, кај кој порано е утврдена која било од состојбите на 

болести што се осигуруваат во осигурување на  тешко  болни состојби, односно кој на денот на 

склучување на договорот за  осигурување се лекува од некоја од тие болести или од неговата медицинска   

документација е видно дека таа болест е во настанување, како апсолутно неспособен за осигурување или 

да го прифати во осигурување со исклучување на таа болест. 

(3)      Кај осгуреникот кај кој веќе е констатиран било кој вид на малина болест која се осигурува со 

осигурувањето од малигни болести, односно доколку на денот на склучување на договорот осигуреникот 

се лекува од малигни болести не може да биде прифатен во осигурување.“ 

 

Во делот Забелешки се додава став (8) кој гласи: 

„Лесна душевна заостанатост е онаа кај која е IQ 50 и повеќе и може да се прифати во осигурување со ARŽ 

III, додека лицата со умерена, тешка и длабока душевна заостанатост (IQ помал од 50) не може да се 

прифатат во осигурување“. 

 


