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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ШТЕТА 

 

 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА – НЕЗГОДА 

 

 

      Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал  

- Траен инвалидитет 

 Потврда за платена премија од договорувачот на осигурување (во оригинал) 

 Медицинска документација 

 РТГ снимки или ЦД 

 Трошоци за лекување (потврди со фискални во  
оригинал) 

  Извештај за привремена спреченост за работа од  
матичен лекар и од ФЗО 

  Фотографии -доколку постои лацероконтузна или раскинлива рана 

  Извод од матична книга на родени (за малолетни) 

  Записник или Потврда од МВР – доколку поседува 

- Смрт 

  Лекарски извешај за смрт и причините за 
 смрт 

  Извод на родени или венчаница на наследниците 

  Извод од матична книга на умрени 

  Нотарски заверена изјава за единствени наследници (во оригинал) 

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

 

 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА ОД АВТООДГОВОРНОСТ 

 

Потребна документација за пријава на штета по автоодговорност: 

 
• Пријава со Европски записник се поднесува со присуство на двајцата учесници, 

сообраќајни и возачки дозволи, изјави поднесуваат и двајцата учесници. Се врши 
документирање на возилата поради реконструкција на пријавениот настан  

 
 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал 

 Сообраќајна дозвола за возило  

 Доказ за сопственост за оштетена недвижност 

 Возачка дозвола  

 Европски записник во оригинал или 

 Записник од МВР - доколку поседува при поднесување на пријава 

 Изјава за околности на настанување на сообраќајната незгода на предвиден 

образец  

 Фотографии од лице место доколку поседувате 

 Друга документација која поседува во врска со настанот 

 Останата документација која ќе биде побарана од страна на АД Осигурителна 

полиса 

 
 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА – КАСКО 
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 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал 

 Сообраќајна дозвола за возило  

 Возачка дозвола  

 Изјава за околности на настанување на сообраќајната незгода на предвиден 

образец  

 Фотографии од лице место доколку поседувате 

 Европски записник во оригинал или  

 Записник од МВР - доколку поседува при поднесување на пријава 

 Друга документација која поседува во врска со настанот 

 

 Останата документација која ќе биде побарана од страна на АД Осигурителна 

полиса 

 
 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА – ДЕЛУМНО КАСКО 
ПРИЈАВА НА ШТЕТА – ДЕЛУМНО КАСКО 

 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал 

 Сообраќајна дозвола за возило  

 Возачка дозвола  

 Записник од МВР - доколку поседува при поднесување на пријава 

 Изјава за околности на настанување на сообраќајната незгода на предвиден 

образец  

 Фотографии од лице место доколку поседувате 

 Друга документација која поседува во врска со настанот 

 

 Останата документација која ќе биде побарана од страна на АД Осигурителна 

полиса 

 
 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА ОД ОДГОВОРНОСТ ОД ДЕЈНОСТ 

 

 

 

 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал  

 Детално пписмено образложение за околности на настанот  

 Документација во врска со настанот 

 Фотографии од лице место доколку поседувате 

 

 Останата документација која ќе биде побарана од страна на АД Осигурителна 

полиса 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ / ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН 
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 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал 

 Доказ за сопственост на земјиште (имотен лист) или 

 Валиден договор за закуп на земјиште 

 

 Останата документација која ќе биде побарана од страна на АД Осигурителна 

полиса 

 
 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА ОД ПРОВАЛНА КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО 

 

 

 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 

 
 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА ВО ДОМАЌИНСТВО 

 

 

 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал  

 изјава за околности на настанот  

 Документација во врска со настанот 

 Записник од МВР - доколку поседува при поднесување на пријава, за ризик пожар, 

провална кражба 

 Фотографии од лице место доколку поседува 

 

 Останата документација која ќе биде побарана од страна на АД Осигурителна 

полиса 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА ВО ТРАНСПОРТ 

 

 

 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал  

 Фотографии од транспортираната роба, оштетената роба, влекач и приколка  

 Детално писмено образложение за околности на настанот 
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 Изјава од возачот за околности за настанување на штета 

 Целокупна документација во врска со транспортот: ЦМР, царинска декларација, 

фактури вредност на транспортираната роба и сл.  

 Записник од МВР доколку бил извршен увид 

 Дописи, маил комуникации со оштетените правни субјекти  

 

 Останата документација која ќе биде побарана од страна на АД Осигурителна 

полиса 

 
 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА НЕМАТЕРИЈАЛНА 

 

 
 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 

 
 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА ОД ПРОВАЛНА КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЈАВА НА ШТЕТА – КРШ МАШИНИ 

 

 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал  

 Книговодствена картичка / фактура за набавка  

 Работен налог со дефактажа / понуда за поправка 

 Фотографии од оштетеното средство доколку поседува 

 

 Останата документација која ќе биде побарана од страна на АД Осигурителна 

полиса 
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ПРИЈАВА НА ШТЕТА – ПОЖАР И НЕКОИ ДР. ОПАСНОСТИ 

 

 

 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал  

 Изјава за околности на настанот  

 Документација во врска со настанот 

 Записник од МВР - доколку поседува при поднесување на пријава, за ризик пожар, 

провална кражба 

 Фотографии од лице место доколку поседува 

 

 Останата документација која ќе биде побарана од страна на АД Осигурителна 

полиса 

 
ПРИЈАВА НА ШТЕТА – СТАКЛО КРШЕЊЕ 

 

 

 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал  

 Изјава за околности на настанот  

 Понуда / фактура за поправка 

 Фотографии од лице место доколку поседува 

 

 Останата документација која ќе биде побарана од страна на АД Осигурителна 

полиса 

 
ПРИЈАВА НА ШТЕТА – ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
 

 Пополнета потпишана / заверена пријава во оригинал  

 Медицинска документација во оригинал 

 Трошоци за лекување (потврди со фискални во оригинал) 
 Документација за други трошоци при патување 

 Документација која е во врска со осигурување на багаж 

 Друга документација која поседува во врска со настанот 

 Останата документација која ќе биде побарана од страна на АД Осигурителна 

полиса 


