
А.Д. ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА 
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ПРИЈАВА НА ШТЕТА ОД ПРОВАЛНА КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО 
 

Штета број  Експозитура  
Полиса број  Скаденца   
ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ 

ОСИГУРЕНИК 
 

 

ЕМБГ/ЕМБ на осигуреникот 
 

 

Адреса 
 

 

Телефон / е-маил адреса 
 

  

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

  

Адреса на која се прима пошта  
ПОДАТОЦИ ЗА НАСТАНАТА ШТЕТА 

Ден и час на настанување на штета   
Место на настанување на штета 
 

 

ОСТАНАТО 

Во која просторија е извршена провална кражба? 
 

 

Кој прв и кога ја открил провалната кражба (име и 
презиме)? 

 

На кој начин провалникот влегол во осигурената 
просторија? 

 

Има ли траги на насилна провала и какви се тие 
траги? 

 

Ако е провалено во осигурените спремишта 
(долапи, касети, благајни), на кој начин е провалено 
и какви се трагите од насилното отворање? 

 

Дали портите, прозорците и вратите на осигурените 
одделенија (куќата, визбата, таванот, дуќанот, 
излогот и сл.), пред извршувањето на провалата 
биле отворени или затворени? 

 

Дали осигурените спремишта (долапи, касети, 
благајна и сл.), пред извршената провала биле 
отклучени или заклучени? 
Каде се наоѓаат клучевите? 

 

Кога е поднесена задолжителна пријава до МВР 
СВР/ОВР? 

 

Кога е извршено извидување од страна на УВР/ОВР 
и кој орган бил на увид? 

 

Дали одделенијата во моментот на провалата биле 
празни и од кога? 

 

Напомена: Бараните податоци задолжително да се пополнат * 
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Кои предмети се исчезнати и/или оштетени: 
Тек. 
бр. 

Количество Опис на 
исчезнатите и 

оштетени предмети 

Набавени Набавна цена 
Кога Каде Поединечно Вкупно 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
ЗАБЕЛЕШКА: Ако се украдени поголем број предмети, кон оваа пријава треба да се приложи 
посебен попис на предметите. 
 
Колкава е вкупната вредност на преостанатите 
осигурени предмети кои не се украдени? (Попис на 
преостанатите предмети) 

 

Дали поради провалата се оштетени делови на 
зданието или домаќинството (благајна)? 

 

Има ли уште некое осигурување на истите предмети? 
 

 

 
 
Овластен претставник на осигуреникот со својот потпис ја потврдува вистинитоста на предните наоди.  
Под целосна кривична и материјална одговорност тврдам дека дадените податоци се вистинити. 
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. 
 
Во _____________, на ден ________/20__ год.   Осигуреник (печат - потпис)   
               
               
 
 
 
 
 

Jani
Stamp
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ПРИЈАВА НА ШТЕТА ОД ПРОВАЛНА КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО 
Потребна документација за пријава на штета 

 
 

 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал  
 Детално пписмено образложение / изјава за околности на настанот  
 Документација во врска со настанот 
 Книговодствена документација за правни лица 
 Записник од МВР - доколку поседува при поднесување на пријава 
 Фотографии од лице место доколку поседува 

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