КАКО ДА ПРИЈАВИТЕ ШТЕТА
Совети и помош во случај на штета (комуникација со
асистентска куќа)
Сите друштва за осигурување кои нудат патничко
осигурување имаат склучено договори со асистентски
куќи во странство кои обезбедуваат 24 часа помош во
случај на потреба од итна медицинска помош. Доколку се
случи непосакуван настан и имате потреба од помош и
совет јавете се на бројот на асистентската куќа наведен во
полисата или условите за осигурување. Следете ги
советите што Ви ги даваат и не преземајте ништо без
претходно одобрение (на пример предвремено враќање
дома, репатриација, трансфер од една во друга болница).
Запомнете дека доколку сте користеле здравствени
услуги без одобрение на асистентската куќа или Вашето
друштво за осигурување трошоците ќе Ви бидат делумно
надоместени.
Штетата треба да ја пријавите во рокот за
пријавување наведен во условите за осигурување.
Најчесто рокот е 24 часа од моментот на случување на
штетата.
Чувајте ја оригиналната документација и оригиналните
сметки кои подоцна ќе треба да ги предадете во вашето
д р у ш т в о з а о с и г у р у в а њ е . П р ед д а ј а п р ед а д е т е
оригиналната документација, направете копија за себе.
Кога штетата не надминува одреден износ определен со
условите за осигурување (во повеќето случаи одреден е
износ од 150 - 300 евра) износот може да го платите сами,
а друштво за осигурување Ви го надоместува износот што
сте го платиле по Вашето враќање во земјата. Доколку
износот е повисок за плаќањето ќе се погрижи Вашето
друштво за осигурување во соработка со болницата и со
асистентската куќа.

ШТО ДА ПРАВИТЕ КОГА НЕ СТЕ ЗАДОВОЛНИ ОД НАЧИНОТ
НА РЕШАВАЊЕ НА ШТЕТА
Доколку штетата Ви е одбиена или пак не се согласувате
со донесената одлука по однос на штетата, имате право да се
жалите до:
- Соодветната организациона единица надлежна за
решавање на спорови меѓу договорни страни во рамки
на друштвото за осигурување,
- Службата за внатрешна ревизија во друштвото за
осигурување,
- Агенцијата за супервизија на осигурување,
- Организацијата за заштита на потрошувачи.
Имате право да поднесете жалба до Агенцијата за супервизија
на осигурување исклучиво доколку претходно писмено сте се
обратиле до друштвото за осигурување, но притоа не сте
задоволни од одговорот, или ако друштвото за осигурување не
од л у ч и л о п о жа л б а т а в о р о к од 3 0 де н а од де н о т н а
доставување на истата.
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ШТО Е ЗДРАВСТВЕНО ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ
Патничко осигурување е важен дел од вашиот план за
патување.
Патничко осигурување покрива трошоци кои неочекувано
настанале за време на Вашето патување или пред патувањето
(во случај на откажување на патувањето). Во зависност од
покритието кое самите сте го одбрале може да бидат
надоместени трошоци за лекување од незгода и болест,
надомест за смрт од последици на незгода, трошоци поради
доцнење или кражба на багаж, надомест во случај на губење
на патни документи, како и друга здравствена помош, кои би
можеле да настанат за време на Вашето патување.
ТРАЕЊЕ И ВАЖНОСТ НА ПАТНИЧКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Полисата за патничко осигурување се склучува за
одреден број на осигурени денови во определен временски
период (траење на осигурување). За да бидете осигурени
патувањето треба да се одвива во периодот наведен во
полисата, а бројот на денови на престој во странство не треба
да го надминува бројот на осигурени денови.
Внимавајте на бројот на осигурени денови кој што е наведен во
полисата.
Доколку во периодот веќе сте патувале и сте ги искористиле
о с и г у р е н и т е д е н о в и , б е з р а з л и к а ш т о п е р и од о т н а
осигурување се уште трае, Вашата полиса не е повеќе важечка.
Во тој случај, обезбедете ново патничко осигурување. Во
спротивно нема да поседувате осигурително покритие во
случај на штетен настан.
Патничкото осигурување не може да се купи
откога патување е започнато, односно сте ги
поминале границите на Репбулкика
Македонија.

ПРИЧИНИ ДА КУПИТЕ ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ
ü

Кога сте во вашата земја на живеење, трошоците за
лекување се скоро незабележителни. Но, кога патувате во
странство, овие трошоци може да бидат екстремно
високи за Вашиот буџет.

ü

Доколку сте во странство и Ви се случи незгода, а при
тоа со себе немате доволно парични средства, во
претходна консултација со Друштвото за осигурување или
асистентската куќа, ќе Ви биде овозможен медицински
третман само со приложување на полисата.

ü

Пристигнавте на аеродромот во странска земја, но
Вашиот багаж доцни. Со патничкото осигурување ќе Ви
бидат надоместени трошоците за задоцнето
пристигнување на багажот во износ кој што е предвиден
во полисата.

ü

При влез во одредени земји, поседувањето на полиса
за здравственото патничко осигурување е задолжително.

ШТО ТРЕБА ДА ГО ПРАШАТЕ ВАШИОТ АГЕНТ ПРЕД ДА
КУПИТЕ ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ
1. Дали вашата полиса покрива трошоци кои настанале
поради потреба од итна медицинска помош поради
претходна здравствена состојба?
2. Доколку страдате од одредена болест која е контролирана
со соодветна терапија а во моментот состојбата е
стабилна и Вие немате ограничувања да патувате,
секогаш проверете дали Вашата полиса за патничко
осигурување ги покрива трошоците кои би настанале во
случај на потреба од итна медицинска помош?
3. За кои земји важи Вашето патничко осигурување?
4. Во зависност од патувањето и земјата во која патувате
д а л и с и те р и з и ц и с е о п ф а те н и с о п о к р и т и е то н а
патничкото осигурување?
5. Дали има исклучоци кои не се покриени со осигурувањето
(спортски повреди)?
6. Дали имате учество во штета, односно франшиза? Колкав е
нејзиниот износ? Дали може да се купи осигурување без
франшиза?
7. Која документација е потребна за да се пријави штета?
Која е процедурата за пријава на штета?

ШТО Е ФРАНШИЗА
Франшизата го означува Вашето учество во настанатата
штета. Ова значи доколку штетата е помала од износот на
франшиза, настанатите трошоци од штетата ги покривате Вие
самите. Доколку е штетата поголема од франшизата вашето
учество е во износ на франшизата, а останатиот дел од штетата
ќе го покрие друштвото за осигурување.
1.

2.

3.

СОВЕТИ ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ
Пред да го склучите договорот за осигурување, секогаш
прочитајте ги условите кои важат за ова осигурување.
Поради конкуренцијата ова осигурување се разликува по
ц е н а и п о у с л о в и в о з а в и с н о с т од д р у ш т в о т о з а
осигурување кое го нуди патничкото осигурување.
Разгледајте повеќе понуди пред да се одлучите кој тип на
покритие ќе го обезбедите за Вашето патување.
Осигурителното покритие има суми на осигурување.
Сумата на осигурување за поединечните ризици зависи од
пакетот на ризици коисакате да бидат покриени со
полисата и земјата во која патувате.
Патничкото осигурување обезбедува покритие за итна
медицинска помош. Редовни прегледи и третмани
поврзани со Вашата хронична здравствена состојба,
илипрегледи и третмани кои можете да ги добиете во
Македонија, односно можат да бидат одложени до
Вашето враќање дома не се покриваат со патничкото
осигурување.

