
             Пријава за штета-Нематеријална штета 
                                                    

Број на штета                       Број на полиса              

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВА 

Име и презиме              Матичен 
                         број 

Адреса 

Контакт  
телефон 

e-mail:  

☐Договорувач на осигурување 

☐Осигуреник 

☐Оштетен 

☐Лице кое дава лизинг на 
оштетениот 

☐Овластен пријавувач 

☐Возач-управувач на предметот 

☐Пријавувач 

☐Адвокат 

☐Реосигурувач 

☐Агенција за штети 

☐Старател или застапник 

☐Агент/посредник 

☐Изведувач 

☐Старател или застапник 

☐Соосигурувач 

☐Винкулант 

☐Друго 

ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТЕН НАСТАН 

Датум на 
настан  

Време  

Држава  Град 
 

 Адреса 
 Место /Локација 

 
 
 

Детален опис на 
штетниот настан 
 
 
 
 

Дали болничкото лекување траело повеќе од месец 
дена? 

                  ☐Да                               ☐Не 

Дали поради повредата се појaвил страв?                   ☐Да                               ☐Не 

Дали во иднина се очекуваат здраствени тешкотии?                   ☐Да                               ☐Не 

Дали повредите оставиле трајни последици?                   ☐Да                               ☐Не 

Дали има дополнителни трошоци при лекувањето?                   ☐Да                               ☐Не 

Дали има штета и на личните предмети?                   ☐Да                               ☐Не 

ПОДАТОЦИ ЗА ОШТЕТЕНИОТ 

Назив/ Име  и презиме 
 

Матичен број 

Адреса  
(контакт телефон) 

Во што се состои барањето                                                               ☐   Повреда на личните права (нематеријална штета) 

                                                                                                                  ☐   Душевен бол поради смрт на блиско лицe 

Во сообраќајната незгода сте биле                                  ☐ Возач           ☐ Сопатник         ☐ Пешак                                                                                                                

                                                                                                    ☐ Патник во јавен превоз    ☐ Друго 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



             Пријава за штета-Нематеријална штета 
                                                    

ДУШЕВНИ БОЛКИ ЗА СМРТ НА БЛИСКО ЛИЦЕ 

 Име и презиме на починатиот                                        

Барателот е во родна врска (во случај на смрт)                                ☐татко                                   ☐мајка                                                                               

☐син                                  ☐ќерка                                 ☐друго 

Датум на смртта и место на смрт                                
 

Дали сте во заедничко домаќинство со починатиот?                  ☐Да                               ☐Не 

Дали има брачна обврска за издржување?                                   ☐Да                               ☐Не 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИСПЛАТА НА ШТЕТА 

Трансакциска сметка на оштетен 
Старател (физички лица) 
 

               

ПОЛИСА 

Број на полиса Скаденца од   ___/___/________ год. 
                               до ___/____/________год. 

ПОДАТОЦИ  ЗА ОСИГУРЕНОТО ВОЗИЛО  

Марка 
(Тип) 

Модел 

Регистерски                               Број на 
број                                                               шасија                                                                                                                                

                 

ПОДАТОЦИ  ЗА ВОЗАЧ НА ОСИГУРЕНОТО ВОЗИЛО (ПРИЧИНИТЕЛ)  

Име  и презиме 
 

Адреса(контакт телефон) 
 

СО БАРАЊЕТО ГИ ПРИЛОЖУВАМ  СЛЕДНИВЕ ДОКУМЕНТИ-ДОКАЗИ 

☐Фотодокументација ☐Возачка дозвола 

☐Изјава на учесниците во сообраќајната 
незгода 

☐Медицинска документација 

☐Записник од МВР ☐Алкотест 

☐Записник од увид и проценка ☐Сообраќајна дозвола 

☐Фактура (Профактура) ☐Полномошно за исплата на штета 

☐Купопродажен договор ☐Полномошно за управување со возилото 

☐Скица од сообр.незгода ☐Останато                                                                                  . 

Потврдата за прием на известување за приватност на оштетени лица при пријава и исплата на штета е составен дел 
од пријавата на штета. 
 
 
Во                                                   на                                              год.                                                                                                                      .                                       
                                                                                                                       Своерачен потпис (печат за правни лица)                                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 


