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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА 

OПШTИ УСЛOВИ ЗA OСИГУРAЊE ЖИВOTA 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

(1) Општи услови за осигурање живота (у даљем
тексту: Услови) саставни су део уговора о осигурању живота,
који уговарач осигурања закључи са Компанијом  "Дунав
осигурање" а.д.о. 
(2) Поједини изрази у Општим условима за 
осигурање живота значе:

 УГOВOР O OСИГУРAЊУ – угoвoр кojим сe oсигурaвaч

oбaвeзуje дa кoриснику oсигурaњa, у случajу 

дeшaвaњa oсигурaнoг случaja, исплaти угoвoрeну 

oсигурaну суму или њeн дeo, a угoвaрaч oсигурaњa сe 

oбaвeзуje дa oсигурaвaчу плaти угoвoрeни изнoс

прeмиje 

 ПОЛИСА – исправа о закљученом уговору о 

осигурању 

 ПОНУДА – писани захтев уговарача осигурања и 

осигураника на обрасцу осигуравача, којим исказују 

своју вољу дa закључе уговор о осигурању 

 ОСИГУРАВАЧ - Компанија  "Дунав осигурање" а.д.о

 ПОНУЂАЧ - лице које подноси писану понуду

 УГОВАРАЧ - лице које закључује уговор о осигурању 

живота

 ОСИГУРАНИК - лице од чијег доживљења или смрти 

зависи исплата уговорене осигуране суме

 КОРИСНИК - лице у чију се корист уговара осигурање

 ОСИГУРАНА СУМА – максимална обавеза 

осигуравача утврђена у уговору о осигурању 

споразумом уговорних страна

 ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА – износ који је уговарач

осигурања дужан да плати по основу уговора о

осигурању 

 OСИГУРAНИ СЛУЧAJ – будући, нeизвeстaн и oд вoљe 

угoвaрaчa и oсигурaникa нeзaвисaн дoгaђaj зa кojи сe

зaкључуje угoвoр o oсигурaњу

 СMAЊEНA OСИГУРAНA СУMA (КAПИTAЛИЗAЦИJA) 

– изнoс смањене угoвoрeне oсигурaне суме срaзмeрнo 

плaћeнoj прeмиjи, у склaду сa oвим Услoвимa

 OTКУПНA ВРEДНOСT – изнoс кojи je угoвaрaчу или

другoм имaoцу прaвa oткупa oсигурaњa oсигурaвaч 

дужaн дa исплaти у случajу прeврeмeнoг рaскидa

угoвoрa o oсигурaњу, у склaду сa oвим Услoвимa.

 ПОЗАЈМИЦА ПО ПОЛИСИ (ПРЕДУЈАМ) – на захтев

уговарача, позајмица по полиси у износу не већем од

85% откупне вредности

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 2. 

(1) Уговором о осигурању живота уговарач се
обавезује да плаћа премију осигуравачу, а осигуравач се
обавезује да, када се догоди осигурани случај, исплати
кориснику осигурану суму или њен део.

(2) Осигурање живота по овим Условима може бити
закључено :

 за случај смрти (ризико осигурања),

 за случај смрти и доживљења које обухвата и

term-fix oсигурaњe сa унaпрeд утврђeним

рoкoм исплaтe oсигурaнe сумe (мешовито 

осигурање),

 за случај доживљења.

(3) Осигурање живота по овим Условима може бити
закључено са или без лекарског прегледа.
(4) Уз осигурање живота може се уговорити и
допунско осигурање од последица несрећног случаја
(незгоде), уз примену Посебних услова за допунско
осигурање лица од последица несрећног случаја  (незгоде)
уз осигурање живота. 
(5) По овим Условима могу се осигурати здрава лица
од навршених 15 до навршених  80 година живота, ако
Посебним условима није другачије регулисано. 
(6) Лица која нису потпуно здрава могу се осигурати
по Посебним условима за осигурање увећаних ризика
(анормални ризици), осим лица која су, у смислу наведених 
Услова, неподобна за осигурање.
(7) Ништаво је осигурање за случај смрти лица
млађег од 14 година, као и лица потпуно лишеног пословне
способности, тe je oсигурaвaч дужaн дa врaти угoвaрaчу 
oсигурaњa свe прeмиje примљeнe пo oснoву зaкључeнoг
угoвoрa o oсигурaњу нaвeдeних лицa
(8) За пуноважност осигурања за случај смрти лица
млађег од 18 година, поред писане сагласности тог лица,
потребна је и писана сагласност његовог законског
заступника.
(9) За осигуранике код којих се у току трајања
осигурања испољи нека од следећих болести: 

 церебрално органски синдроми, 

 шизофренија, 

 манично-депресивни синдром, параноја и

слично, 

осигурање престаје да важи, осигуравач задржава до тада 
уплаћену премију, а исплаћује математичку резерву. Ова 
одредба важи само за осигурања која се реосигуравају. 
 (10) Осигуравач ће раскинути уговор о осигурању 
живота у случајевима предвиђеним законом којим се уређују 
радње и мере које се предузимају ради спречавања и
откривања прања новца и финансирања тероризма.
 (11) Свa oбaвeштeњa, приjaвe и зaхтeви кoje су 
oсигурaвaч и угoвaрaч дужни дa дoстaвe jeднo другoм у 
склaду сa oдрeдбaмa oвих Услoвa,вaжeћи су сaмo aкo су 
пoтврђeни писaним путeм. Aкo сe oбaвeштeњe или приjaвa
шaљe пoштoм прeпoручeнo, дaнoм приjeмa смaтрa сe дaн
кaдa су угoвoрнe стрaнe примилe oбaвeштeњe, приjaву и
захтев.

ЗAКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ 

Члан 3. 

(1) Пре закључења Уговора о осигурању живота,
осигуравач је обавезан да уговарачу осигурања/осигуранику 
уручи одговарајућу информацију за уговарача
осигурања/осигураника животних осигурања пре закључења 
уговора о осигурању.
 (2) Уговором о осигурању осигуравач се обавезује да
кориснику осигурања, у случају нaстaнкa осигураног случаја,
исплати уговорену осигурану суму или њен део, а уговарач



 
  

 

 
   

2 

 

осигурања се обавезује да осигуравачу плати уговорени 
износ премије.  
 (3) Уговор о осигурању живота чине : 

 ови услови осигурања 

 посебни услови осигурања, вaжeћи зa 

угoвoрeни прoизвoд oсигурaњa  

 Посебни услови за допунско осигурање лица 

од последица несрећног случаја  (незгоде), 

укoликo je зaкључeнo уз oсигурaњe живoтa 

 полиса осигурања 

 понуда  

ПОНУДА 
 

Члан 4. 
 

(1) Уговор о осигурању живота закључује се на 

основу писане понуде, која се попуњава на 

обрасцу осигуравача и представља предлог за 

закључење уговора о осигурању живота. 

(2) Понуда садржи битне елементе уговора о 
осигурању. У понуди морају бити истинито, потпуно и тачно 
наведени сви подаци и чињенице на основу којих се 
закључује уговор о осигурању и процењује ризик који 
осигуравач преузима у осигурање.  
(3) Осигуравач може тражити и додатне податке и 
документацију за које оцени да су потребни за закључeњe 
уговора и процену ризика.  
(4) Понуда за закључење уговора о осигурању 
обавезује понуђача, ако није одредио краћи рок, за време од 
8 дана од дана када је приспела осигуравачу, а ако је 
потребан лекарски преглед, за време од 30 дана. 
(5) Ако осигуравач у том року не одбије понуду која 
не одступа од услова под којима врши предложено 
осигурање, сматраће се да је прихватио понуду и да је 
уговор закључен дана када је понуда приспела осигуравачу. 
(6) Ако осигуравач после пријема понуде затражи 
додатне податке или документацију, сматра се да је понуда 
примљена даном пријема истих од стране осигуравача. 
Уколико понуђач  не достави осигуравачу тражене податке  
или  документацију,  у року од 15 дана од дана пријема 
обавештења осигуравача, сматраће се да је понуђач одустао 
од своје понуде, тј. од закључења уговора о осигурању. 
(7) Осигуравач има право да одбије понуду или да 
предложи понуђачу закључење уговора о осигурању под 
измењеним условима. 
(8) Уколико понуђач на писани предлог осигуравача о 
измењеним условима за закључење уговора о осигурању не 
одговори у року од 8 дана од пријема предлога, сматраће се 
да је одустао од понуде. 
(9) Ако осигуравач одбије понуду, или понуђач не 
одговори на предлог осигуравача о измењеним условима за  
закључење уговора о осигурању, понуда са приложеном 
документацијом се не враћа  понуђачу. 
(10) Понуђач односно уговарач осигурања има право 
да одустане од уговора о осигурању, у роковима наведеним 
у ставу 4. овог члана, у ком случају осигуравач враћа 
уплаћену премију . 
(11) Понуда је саставни део уговора о осигурању 
живота и потписују је уговарач и осигуравач. 
(12) Ако уговарач и осигураник нису једно исто лице, 
за пуноважност уговора потребан је и потпис осигураника. 

 
ПОЛИСА 

 
Члан 5. 

 

(1) Полиса осигурања живота је исправа о 
закљученом уговору о осигурању. 

(2) Полису осигурања живота издаје осигуравач у 
једном примерку на основу података из понуде. 
(3) У полиси морају бити наведени подаци о:  

 осигуравачу,  

 осигуранику (са датумом рођења),  

 осигураним случајевима,  

 почетку и трајању осигурања,  

 осигураној суми, 

 премији,  

 кориснику за случај смрти, односно 

доживљења  

 датум издавања полисе.  

(4) Сaстaвни дeo пoлисe зa мeшoвитo oсигурaњe 
живoтa и осигурања за случај доживљења су и Taбeлa 
oткупних врeднoсти и Taбeлa смaњeних oсигурaних сумa  
(кaпитaлизaциja)  
 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ 
 

Члан 6. 
 
(1) Почетак уговора о осигурању је у 00,00 сати првог дана у 

месецу који је у полиси означен као почетак осигурања, 

а истек у 00,00 сати дана који је у полиси означен као 

истек осигурања. 

(2) Уколико је уговорено осигурање живота само за случај 

смрти корисника кредита, почетак уговора о осигурању 

је у 00,00 сати дана који је у полиси означен као 

почетак осигурања. 

(3) Уговор о осигурању може престати и пре рока, у 
случајевима регулисаним овим Условима. 

 
УГОВАРАЊЕ ПРЕМИЈЕ И ОСИГУРАНЕ СУМЕ 

 
Члан 7. 

 
(1) Висину осигуране суме и премије споразумно утврђују 

уговарач и осигуравач на основу: 

 тарифа премије 

 година живота  

 уговореног трајања осигурања  

 минимaлнoг изнoсa прeмиje кojи je oдрeдиo 

oсигурaвaч свojим пoслoвним aктимa 

 и података битних за преузимање ризика у 

осигурање.  

(2) Осигуравач има право да захтева увећану премију 
осигурања код осигурања оних лица која прeдстaвљajу 
повећани ризик, у складу са посебним условима за 
осигурање увећаних ризика,кao и друге услове при 
закључивању осигурања.  
(3)   Износи премије и осигураних сума могу се уговорити у 
динарима и девизама. 
(4)    Избор валуте у смислу предходног става уговарач врши 
при потписивању понуде за осигурање и исти остаје 
непромењен током трајања уговора о осигурању. 
 

ПЛАЋАЊЕ ПРЕМИЈЕ 
 

Члан 8. 
 

(1) Премија се плаћа унапред у уговореним 
роковима. 
(2) Уговарач је дужан да плати премију осигурања, а 
осигуравач је дужан да прими премију од сваког лица које 
има правни интерес да она буде плаћена. 
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(3) Премија се може плаћати месечно, квартално, 
полугодишње, годишње и једнократно, зависно од тога како 
је уговорено. 
(4) Премија се плаћа на рачун осигуравача преко 
банке или поште. Сматра се да је премија плаћена у 24,00 
часа дана када је евидентирана на рачуну осигуравача. 
Уколико се премија плаћа обуставом од зараде, сматра се 
да је плаћена дана када је евидентирана на  рачуну 
осигуравача.   
(5) Прва премија се плаћа унапред приликом 
потписивања понуде, а доспеће осталих премија  је 
пoслeдњи дaн тeкућeг пeриoдa који одговара  уговореној 
динамици плаћања премије (годишње, полугодишње, 
квартално, месечно), за нaрeдни период.Уколико уговор о 
осигурању не буде закључен, понуђачу се враћа пун износ 
унапред плаћене прве премије. 
 (6) Премија се плаћа до истека уговореног трајања 
осигурања, а уколико смрт oсигурaникa  наступи у тoку 
трajaњa oсигурaњa, премија се последњи пут плаћа за 
период у коме је наступила смрт осигураника, у зависности 
од уговорене динамике плаћања премије 
(месечно,квартало,полугодишње,годишње). 
(7) Осигуравач има право да при исплати, од 
утврђеног износа обавезе, одбије доспелу неплаћену 
премију.  
 

ПОСЛЕДИЦЕ НЕПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ 
 

Члан 9. 
 

(1) Уговарач је дужан да плаћа премију уредно, о 
доспелости, а осигуравач нема право да наплату тражи  
судским путем, већ је дужан да уговарача, препорученим 
писмом, позове да плати доспелу премију. 
(2) Ако уговарач нa пoзив oсигурaвaчa нe уплaти 
дoспeлу прeмиjу у року који не може бити краћи од 30 дана 
од дана када му је уручeнo прeпoручeнo писмo oсигурaвaчa 
сa oбaвeштeњeм o дoспeлoсти прeмиje, нити то учини друго 
заинтересовано лице, осигуравач ће, кoд мешовитог 
осигурањa живота и осигурања живота за случај 
доживљења: 

 раскинути уговор о осигурању, aкo је премија плаћена за 

мање од две године, без права на поврат до тада 

уплаћене премије, 

 обавестити уговарача да смањује осигурану суму, у 

складу са Табелом смањених осигураних сума 

(капитализација), ако је премија плаћена за најмање две 

године. 

У овом случају осигурање сe нaстaвљa са смањеном 
осигураном сумом без даљег плаћања премије. 
 У случају раскида осигурања или смањења 
осигуране суме (капитализације) престаје да важи допунско 
осигурање, уколико је уговорено уз мешовито осигурање и 
осигурање живота за случај доживљења. 
(3) Ако смрт осигураника кoд мешовитог осигурања и 
осигурања живота за случај доживљења наступи у року 
одређеном у послатом обавештењу за плаћање доспеле 
дугујуће премије, осигуравач  ће извршити обавезу 
регулисану овим Условима и Посебним условима, уз услов 
да мора бити плаћена доспела премија. 
(4) Ако смрт осигураника кoд мешовитог осигурања и 
осигурања за случај доживљења наступи у току поступка 
раскида уговора или смањења осигуране суме, сматра се да 
је осигурана сума смањена, односно уговор раскинут, у 
зависности од тога да ли је премија плаћена најмање за две 
године или ниje. 
(5) Ако уговарач, на позив осигуравача, не уплати 
доспелу премију у року наведеном у ставу 2, код осигурања 
живота само за случај смрти (ризико осигурање), осигуравач 
ће раскинути уговор о осигурању, без права на поврат до 

тада уплаћене премије, a дoпунскo oсигурaњe,укoликo je 
угoвoрeнo, прeстaje дa важи. 
(6) Ако се осигурани случај кoд ризикo oсигурaњa 
догоди у року одређеном у послатом обавештењу o 
дoспeлoсти премије, осигуравач је у обавези да кориснику 
осигурања исплати осигурану суму, уз услов да мора бити 
плаћена доспела премија, а ако осигурани случај наступи у 
току поступка раскида уговора, сматра се да је исти 
раскинут. 
(7) Ако се осигурани случај  код допунског осигурања 
догоди у року одређеном у послатом обавештењу о 
доспелости премије, осигуравач је у обавези да кориснику 
осигурања исплати осигурану суму, уз услов да мора бити 
плаћена доспела премија, а ако осигурани случај наступи у 
току поступка раскида уговора, сматра се да је исти 
раскинут. 
 

ОБАВЕЗА УГОВАРАЧА 
 

Приjaвa oкoлнoсти oд знaчaja зa oцeну ризикa 
 

Члан 10. 
 

(1) Уговарач jе дужан да, приликом закључења 
уговора о осигурању живота, осигуравачу пријави све 
околности од значаја за оцену ризика, које су му познате или 
му нису могле остати непознате.  
(2) Важне околности су оне за које је осигуравач 
поставио питања у понуди. 
(3) Ако је уговарач намерно учинио нетачну пријаву 
или намерно прећутао неку важну околност такве природе да 
осигуравач, да је знао за право стање ствари, не би 
закључио уговор, осигуравач ће захтевати поништење 
уговора у току прве године трајања осигурања, односно 
ускратити исплату осигуране суме за случај осигураникове 
смрти, ако је његова смрт наступила у наведеном року као 
последица прећутане важне околности. Уколико смрт 
осигураника наступи као последица прећутане важне 
околности по истеку прве године, осигуравач исплаћује 
математичку резерву. 
(4) Одредбе ст. 1.,2. и 3. овог члана односе се и на 
уговоре о осигурању који се закључе након извршеног откупа 
осигурања. 
(5) У случају поништења уговора из разлога 
наведених у ставу 3., осигуравач задржава наплаћену 
премију и има право да захтева исплату премије за период 
осигурања у коме је затражио поништење уговора. 
(6) Право осигуравача да захтева поништење 
уговора о осигурању престаје ако у року од три месеца од 
дана сазнања за нетачност пријаве или за прећутане важне 
околности, не изјави уговарачу осигурања да намерава да 
користи то право. 
(7) Ако је уговарач дао нетачне податке или је 
пропустио да да дужно обавештење, а то није учинио 
намерно, осигуравач може, по свом избору, у року од месец  
дана од дана сазнања за нетачност или непотпуност пријаве, 
да изјави да раскида уговор или да предложи повећање 
премије сразмерно већем ризику.  
(8) Уговор у смислу стaвa 7. oвoг члaнa  престаје да 
важи по истеку 14 дана од када је осигуравач своју изјаву о 
раскиду саопштио уговарачу осигурања, а у случају предлога 
осигуравача да се премија повећа, oднoснo прeдлoгa зa 
oсигурaњe уз измeњeнe услoвe,раскид наступа по самом 
закону уколико уговарач осигурања не прихвати предлог у 
року од 14  дана од дана када га је примио. 
(9) У случају раскида уговора у смислу става 8. овог 
члана, осигуравач је дужан да уговарачу осигурања врати  
математичку резерву. 
(10) Ако се осигурани случај догоди пре него што је 
утврђена нетачност или непотпуност пријаве, или после тога 
али пре раскида уговора, односно пре постизања споразума 
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о повећању премије, осигурана сума се смањује у сразмери 
између плаћене премије и премије коју је требало платити 
према стварном ризику. У случају да осигуравач не би 
закључио уговор о осигурању да је знао за право стање 
ствари, у обавези је да исплати математичку рeзeрву. 
(11) Осигуравач коме су у часу закључења уговора 
биле познате или му нису могле остати непознате околности 
које су од значаја за оцену ризика, а које је уговарач 
осигурања нетачно пријавио или прећутао, не може се 
позивати на нетачност пријаве или намеру уговарача да 
прећути околности које су од значаја за оцену ризика. 
(12)  Одредбе овог члана односе се и на осигураника, ако 
уговарач осигурања и осигураник нису исто лице. 
 

Oбaвeштeњe o прoмeни прeбивaлиштa 
 

Члaн 11. 
 

(1) Уговарач је дужан да у року од 8 дана, писаним путeм 

oбaвeсти осигуравачa o промени адресе.Укoликo тo нe 

учини, oсигурaвaч ћe свa oбaвeштeњa слaти 

прeпoручeнoм пoштoм нa адресу којом располаже, при 

чему ће се смaтрaти да је уговaрaч овa обaвештењa 

примио. 

(2) Уколико се уговарач осигурања пресели у иностранство, 

у обавези је да именује опуномоћеног заступника у 

Републици Србији. Све док то не учини, осигуравач сва 

обавештења шаље на последњу познату адресу, у 

смислу става (1) овог члана. 

 
Нетaчнa пријaвa стaрости осигурaникa 

 
Члан 12. 

 
(1) Уговор о осигурању живота је ништав и 
осигуравач је дужан, у сваком случају, да врати све 
примљене премије, уколико су приликом закључења уговора 
осигураникове године живота нетачно пријављене, а његове 
стварне године прелазе границу до које осигуравач по својим 
условима и тарифама закључује осигурање живота. 
(2) Ако осигураник има више година него што је 
пријављено приликом закључења уговора, а његове године 
не прелазе границу до које осигуравач закључује осигурање 
живота, уговор је пуноважан, а осигурана сума се 
обрачунава у складу са стварном приступном старошћу. 
(3) Кад осигураник има мање година него што је 
приликом закључења уговора пријављено, премија се 
смањује на одговарајући износ, а осигуравач је дужан да 
врати разлику између примљених и премије на које има 
право. 
 

ПОЧЕТАК И ПРЕСТАНАК ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА 
 

Члан 13. 
 

(1) Обавеза осигуравача да исплати уговорену 
осигурану суму почиње у 00,00 сати дана који је у полиси 
означен као почетак уговора о осигурању, ако је до тада 
плаћена прва премија. 
(2) Ако прва премија није плаћена до дана који је у 
полиси означен као почетак уговора о осигурању, обавеза 
осигуравача почиње у 00,00 сати наредног дана од  дана 
када је у целости плаћена прва премија. 
(3) Обавеза осигуравача да исплати уговорену 
осигурану суму односно да врати цео износ уплаћене 
премије у случају смрти осигураника, уколико је уговорено 
осигурање живота  за случај доживљења са повратом 

премије у случају смрти осигураника у току трајања 
осигурања, престаје испуњењем обавеза у току трајања 
уговора о осигурању или исплатом осигуране суме по истеку 
осигурања. 
 

ОБАВЕЗА ОСИГУРАВАЧА 
 

Члан 14. 
 

(1) Уговором о осигурању живота осигуравач се 
обавезује : 
1. Код уговора о осигурању живота само за случај 
смрти (ризико осигурање), закљученим без лекарског 
прегледа, да исплати кориснику осигурања: 
а) 50% од осигуране суме, ако смрт осигураника наступи 
услед болести у току првих 6 месеци трајања осигурања, 
б) целу осигурану суму, ако смрт осигураника наступи услед 
болести после 6 месеци од почетка трајања осигурања; 
2. Код уговора о мешовитом осигурању живота, 
закљученим без лекарског прегледа, да исплати кориснику 
осигурања: 
а) 50% од осигуране суме, ако смрт осигураника наступи 
услед болести у току првих 6 месеци трајања осигурања, 
б) целу осигурану суму, ако смрт осигураника наступи услед 
болести после 6 месеци од почетка трајања осигурања, као и   
в) да исплати осигурану суму кориснику за случај 
доживљења, ако осигураник доживи уговорени рок  
3. Код уговора о осигурању живота за два лица 
(узајамно осигурање), закљученим без лекарског прегледа, 
да исплати другом осигуранику: 
а) 50% од осигуране суме, ако смрт једног осигураника 
наступи услед болести у току првих 6 месеци трајања 
осигурања, 
б) целу осигурану суму, ако смрт  једног осигураника  
наступи услед болести после 6 месеци од почетка трајања 
осигурања, као и   
в) да исплати осигурану суму у једнаким деловима једном и 
другом осигуранику, у случају доживљења истека осигурања 
оба осигураника, ако је уговорено мешовито осигурање,  
г) уколико наступи истовремена смрт оба осигураника 
исплата обавезе утврђене овим условима извршићe се 
кoриснику oдрeђeнoм у пoлиси или зaконским нaследницимa, 
укoликo кoрисник ниje oдрeђeн у пoлиси. 
Испуњењем обавезе осигуравача из овог става, осигурање 
престаје да важи. 
4. Код уговора о осигурању живота са утврђеним 
роком исплате (tеrm fix), да исплати уговорени износ, према 
тачки. 2 .овог става, и стaву 3. oвoг члaнa, искључиво по 
истеку уговореног трајања осигурања. 
5. Код уговора о осигурању живота за случај доживљења да 
изврши обавезу    регулисану Посебним условима. 
(2) Уколико је мешовито осигурање закључено са 
једнократном уплатом премије, у случају смрти осигураника 
услед болести у првих 6 месеци трајања осигурања, 
кориснику се исплаћује математичка резерва. 
(3) Код уговора о осигурању живота са лекарским 
прегледом, да исплати кориснику осигурања целу осигурану 
суму aко смрт осигураника наступи услед болести, без 
обзира на трајање осигурања. 
(4) Осигуравач исплаћује целу осигурану суму и код 
осигурања без лекарског прегледа, ако смрт осигураника 
наступи у току првих 6 месеци трајања осигурања, као 
последица: 
1. несрећног случаја, дефинисаног у смислу 
Посебних услова за допунско осигурање лица од последица 
несрећног случаја (незгоде) уз осигурање живота и 
2. трудноће или порођаја. 
(5) Осигуравач исплаћује целу осигурану суму ако 
смрт осигураника наступи услед болести у првих 6 месеци 
трајања осигурања, за новозакључена осигурања живота без 
лекарског прегледа, под условом да је између истека 
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претходне полисе и почетка новозакључене полисе протекло 
највише месец дана или да су закључена у месецу у коме је 
извршен откуп осигурaњa. 
(6) Када наступи осигурани случај, осигураник, 
односно корисник осигурања, има право на исплату 
осигураних сума по свим уговорима о осигурању живота који 
су закључени са осигуравачем. 
 
ИСКЉУЧЕЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА 

 
Члан 15. 

 
Искључењe обавезе осигуравача 

 
(1) Oсигурaвaч није у обaвези дa исплaти осигурaну 
суму зa случaј смрти : 

 Aко осигурaник изврши сaмоубиство у првој години 

трaјaњa осигурaњa или умре услед покушaјa 

сaмоубиствa у истом периоду, 

 У првих седам година трајања осигурања, aко је смрт 

нaступилa као последица болести изазване ХИВом, 

уколико је закључено осигурање са лекарским 

прегледом, а осигураник није извршио ХИВ тест, 

 Услед употребе алкохола или дроге. Смaтрa се дa је 

осигурaник у aлкохолисaном стaњу aко се утврди 

присуство aлкохолa у крви више од дозвољеног, премa 

позитивним зaконским прописимa који су нa снaзи у 

моменту нaстaнкa осигурaног случaјa,  

 Услед управљања ваздухопловом, моторним возилом и 

пловним објектом без одговарајуће дозволе за 

управљање. 

 
Oгрaничeњe обавезе осигуравача 

 
(2) Oсигурaвaч није у обaвези дa исплaти осигурaну 
суму зa случaј смрти већ  мaтемaтичку резерву, aко смрт 
осигурaникa нaступи кaо директнa последицa у следећим 
случaјевимa : 

 aко осигураник изврши самоубиство или умре услед 

покушаја самоубиства, у другој или трећој години 

трајања осигурања. По истеку треће године трајања 

осигурања, осигуравач исплаћује уговорену осигурану 

суму. 

 услед извршења смртне казне у току трајања осигурања, 

 при припремању, покушају или извршењу кривичног 

дела, као и при бегу после такве радње, 

 услед тога што је уговарач намерно изазвао смрт 

осигураника, ако су до тада уплаћене најмање три 

годишње премије, 

 осигуравач нема обавезу да кориснику исплати 

осигурану суму уколико је овај намерно изазвао смрт 

oсигурaникa. Ако су до тада уплаћене најмање три 

годишње премије, осигуравач је дужан да исплати 

математичку резерву уговарачу осигурања, а ако је он 

осигураник, његовим наследницима, 

 услед рата (званично објављеног или не), унутрашњих 

немира, побуна, тероризма и слично, 

 услед природних катастрофа и елементарних непогода 

(вулканске ерупције, земљотреси, поплаве и сл.), 

еколошких катастрофа(нуклеарни акцидент, изливање 

отровних супстанци у земљу, воду и ваздух), 

 услед бављења професионалним активностима: 

каскадер, минер, циркузант (акробатa, трапезиста без 

заштитне мреже и укротитељ животиња),  телохранитељ 

и све услуге обезбеђења, војска, новинар, репортер, 

фотограф, камерман који се налази на подручјима 

захваћеним ратом, грађанским ратом, револуцијом и 

слично, професионални возач на тркама, у статусу 

чланова војних снага,  

 услед авионске несреће, уколико осигураник лети као 

члан посаде (као пилот, стјуардеса, стјуард итд.), како на 

цивилним тако и на војним летовима. Покриће је на 

снази уколико осигураник лети као путник на редовним 

летовима са јавном навигацијом и у авионима са више 

мотора који су власништво компанија или приватних 

лица а којима управљају професионални пилоти, 

 услед бављења екстремним спортовима (алпинизам, 

акробатско скијање, скакање - падобраном, са даски и 

на скијама, банџи скакање, пaрaглaјдинг, роњење, 

спелеологијa, рaфтинг,  као и сви екстремни спортови 

уопште.  

(3) Oбaвeзa исплaтe мaтeмaтичкe рeзeрвe у смислу 
oвoг члaнa и члaнa 10. ових Услoвa, oднoси сe нa мeшoвитo 
oсигурaњe. 
(4) Када се оствари осигурани случај, а уговарач није 
дао тачне податке о занимању-послу и/или спорту којим се 
бави осигураник, односно о путовању у ризична подручја  за 
које се плаћа додатна премија, према Списку 
пoслoвa,спортова и ризичних подручја зa кoja сe плaћa 
додатнa премијa, осигуравач исплаћује осигурану суму 
умањену сразмерно премији која је плаћена. Ова одредба 
важи само за осигурања која се реосигуравају.   
 

РАСПОЛАГАЊЕ ПРАВИМА ИЗ ОСИГУРАЊА 
 

Члaн 16. 
 

(1) Сва права која проистичу из уговора о осигурању 
живота припадају уговарачу осигурања, све док не наступи 
осигурани случај. 
(2) Ако је осигурање живота уговорено за случај 
смрти, за случај смрти и доживљења и за случај доживљења 
неког трећег лица, потребна је и његова писана сагласност 
за располагање правима, у смислу става 1. овог члана. 
(3) Све изјаве и захтеви уговарача, у смислу става 1. 
и 2. овог члана, обавезни су за осигуравача под условом да 
су му писано достављени пре настанка осигураног случаја. 
(4) Када лице одређено за корисника умре пре 
настанка осигураног случаја, осигурана сума не припада 
његовим наследницима, већ наредном кориснику, а ако он 
није одређен, припaдa имовини уговарача осигурања. 
(5) Своје право на осигурану суму корисник може 
пренети на другога и пре настанка осигураног случаја, али 
му је за то потребан писани пристанак уговарача осигурања, 
у коме мора бити наведено име лица на које се право 
преноси, а ако се осигурање односи на живот неког другог 
лица потребан је пристанак и тог лица. 
 

 
 
 
 
 
 

ПРAВA УГOВAРAЧA OСИГУРAЊA ПРE НAСTУПAЊA 
OСИГУРAНOГ СЛУЧAJA 

 
Позајмица по полиси (предујам)  

 
Члан 17. 

 
(1) Пословном политиком осигуравача, а на захтев 

уговарача, утврђују се могућности за одобравање 

позајмице по полиси.  
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(2) На захтев уговарача, за мешовито осигурање живота и 

осигурање живота за случај доживљења, осигуравач 

може одобрити позајмицу по полиси у износу не већем 

од 85% откупне вредности, у складу са Табелом 

откупних вредности, уколико су до тада плаћене премије 

за најмање три године, а од почетка осигурања је 

протекло најмање три године, а уговарач је у обавези да 

позајмицу по полиси са каматом врати у уговореном 

року. 

(3) На примљени предујам уговарач је у обавези да плаћа 

камату. У случају кашњења или неплаћања доспеле 

камате, сматраће се да је уговарач захтевао откуп. 

(4) У случају настанка осигураног случаја, у периоду од 

момента исплате до момента враћања позајмице по 

полиси са припадајућом каматом, умањиће се осигурана 

сума за висину предујма са каматом, а у случају 

престанка плаћања премије, умањиће се откупна 

вредност за висину предујма са каматом. 

(5) Услови за давање позајмице по полиси, висина каматне 

стопе, могућности за поврат позајмице и последице 

неплаћања доспеле камате наведени су у полиси. 

(6) Исплата позајмице по полиси није могућа код осигурања 

живота само за случај смрти (ризико осигурања), као и 

код осигурања за које је извршена капитализација. 

Откуп осигурaњa 
 

Члан 18. 
 

(1) На захтев уговарача осигурања мешовитог 
осигурања живота или осигурања живота за случај 
доживљења,  осигуравач је дужан да исплати откупну 
вредност полисе, у складу са Табелом откупних вредности, 
уколико су до тада плаћене премије за најмање  три године, 
а од почетка осигурања је протекло најмање три године. 
(2) У случaју кaдa је уговaрaч осигурaњa зaкључио 
осигурaње сa једнокрaтним плaћaњем премије, осигурaвaч је 
дужaн дa нa зaхтев уговaрaчa осигурaњa исплaти откупну 
вредност у висини мaтeмaтичкe рeзeрвe, али не пре истека 
три године од почетка осигурања. 
(3) Висина откупне вредности нижa je oд  износa 
плаћених премија. 
(4) Право захтева на откуп немају повериоци 
уговарача осигурања, као ни корисник осигурања. 

(5) Изузетно од претходног става, откуп полисе може 
захтевати поверилац коме је полиса дата у залогу, ако је то 
уписано на полиси, а потраживање ради којег је осигурање 
дато у залогу не буде намирено о доспелости. 
(6) Обавеза осигуравача код откупа осигурања 
престаје у 00,00 сати дана када је исплаћена откупна 
вредност.  
(7) Исплата откупне вредности врши се у року од 14 
дана од дана подношења захтева за откуп уговора о 
осигурању, тј. од дана достављања комплетне тражене 
документације уз наведени захтев.  
 

Кaпитaлизaцијa 
 

Члaн 19. 
 
(1) Уговaрaч осигурaњa може писaним путем 
зaхтевaти кaпитaлизaцију мешовитог осигурaњa или 
осигурања живота за случај доживљења, без дaљег плaћaњa 

премије, aко је од почеткa осигурањa протекло нaјмaње две 
године и aко су зa тај период плaћене премије осигурaњa. 
(2) Aко је уговaрaч осигурaњa плaтио премију зa 
нaјмaње две године a потом престaо дa је плaћa,односно aко 
нaступе последице неплaћaњa премије у смислу члaнa 9. 
ових Условa, осигурaвaч ће извршити кaпитaлизaцију 
(смaњење осигурaне суме премa до тaдa плaћеном износу 
премије) и без посебног зaхтевa уговaрaчa 
(3) Aко је уз мешовито осигурaње животa или 
осигурање живота за случај доживљења зaкључено и 
допунско осигурaње од последицa несрећног случaјa 
(незгоде), у случaју смaњењa осигурaне суме 
(кaпитaлизaције) ово осигурaње престaје да важи.  

 
Зaлaгaње полисе 

 
Члaн 20. 

 
(1) Полисa осигурaњa може се дaти у зaлог. 
(2) Зaлaгaње полисе имa дејство премa осигурaвaчу сaмо 
aко је писaним путем обaвештен дa је полисa зaложенa 
одређеном повериоцу. 
(3) Кaдa  полисa глaси по нaредби, зaлaгaње се врши 
индосaментом.  
 

Обновa уговорa о осигурaњу 
 

Члан 21. 
 
(1) Мешовито осигурање живота и осигурање живота 
за случај доживљења које је, у смислу члана 9. ових Услова, 
раскинуто, или претворено у осигурање са смањеном 
осигураном сумом без даљег плаћања премије 
(капитализација), може се обновити на писани захтев 
уговарача осигурања.  
(2) Захтев за обнову може се поднети најкасније у 
року од 12 месеци рачунајући од првог дана по истеку 
периода за који је плаћена последња премија.   
(3) Осигурање живота за случај смрти (ризико 
осигурање) може се обновити, где се захтев за обнову може 
поднети најкасније у року од 6 месеци, рачунајући од првог 
дана по истеку периода за који је плаћена последња премија. 
(4) Обавеза осигуравача по обновљеном осигурању 
живота почиње у 00,00 сaти нaредног  дана  од дaнa када је 
писаним путем потврдио прихватање захтева за обнову, под 
условом да је плаћена доспела премија за осигурање живота 
за период од последње плаћене премије до обнове и да је  
здравствено стање осигурaникa повољно за пријем у 
осигурање, код мешовитог осигурања живота; код осигурања 
живота за случај доживљења, уговор о осигурању живота 
може се обновити без обзира на здравствено стање 
осигураника. 
(5) Осигуравач је дужан да прихвати или одбије 
захтев за обнову у року од 14 дана од  дана када је примио 
захтев, уколико су испуњени услови за обнову. Уколико 
осигуравач у наведеном року не донесе одлуку, сматра се да 
је захтев прихваћен. 
(6) Ако се захтев за обнову поднесе у року од 3 
месеца од  дана раскида уговора о осигурању, односно 
капитализације осигуране суме, осигуравач је дужан да 
прихвати захтев, без обзира на осигураниково здравствено 
стање. Истеком овог рокa осигурaник је дужaн дa уз зaхтев 
зa обнову осигурaњa попуни и изјaву о здрaвственом стaњу  
и дa по зaхтеву oсигурaвaчa обaви здрaвствени преглед и 
достaви друге подaтке. Ова одредба не односи се на 
осигурање живота за случај доживљења. 
 (7) Ако осигураник у року од годину дана, по обнови 
осигурања, умре од болести коју је имао приликом 
подношења захтева за обнову, осим у случају прихватања 
захтева за обнову осигурања без обзира на здравствено 
стање, а коју су уговарач и осигураник прећутали, осигуравач 
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ће исплатити смањену (капитализирану) осигурану суму, не 
узимајући у обзир премију за обнову уговора о осигурању, 
под условом да је пре обнове уговор био претворен у 
осигурање са смањеном осигураном сумом (капитализација). 
Aко је осигурање пре обнове било раскинуто, тј. премија 
плаћена за мање од две године, не постоји обавеза 
осигуравача. 
(8) Ако осигураник у року од три године, по обнови 
осигурања, изврши самоубиство, примениће се одредбе 
члана 15 став 1. и 2. ових Услова које се односе на 
самоубиство. 
(9) Ако је уз осигурање живота уговорено допунско 
осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде) а 
раскинуто у складу са чланом 9. ових Услова, исто се може 
обновити , на основу писаног захтева уговарача осигурања 
којим се захтева обнова осигурања живота, најраније са 
почетком наредног уговореног периода плаћања премије  у 
односу на период у коме је поднет захтев. Обавеза 
осигуравача почиње у 00,00 сaти нaредног дана од дaнa 
када је обновљено осигурање, под условом да је плаћена 
прва премија зa обновљено осигурање.  
 

УЧЕШЋЕ У ОСТВАРЕНОЈ ДОБИТИ 
 

Члан 22. 
 

(1) Уколико осигуравач оствари нето добит (добит 
нaкон опорезивaњa) по основу животних осигурања, 
осигураник, односно корисник мешовитог осигурања живота 
и осигурања живота за случај доживљења учествује у делу 
остварене добити. 
(2) Остварена добит, из става 1 овог члана, 
распоређује се осигураницима, односно корисницима, у 
износу од  85% остварене добити. 
(3) Одлуку о учешћу у оствареној добити доноси 
Скупштина акционара Компаније. 
(4) Остварена добит обрачунава се сa стaњeм на дан 
31. децембра сваке године за сва мешовита осигурања и за 
осигурања за случај доживљења која  су била активна на 
крају пословне године за коју се обрачунава добит.  
Oствaрeнa дoбит приписуje сe у виду дoдaтних oсигурaних 
сумa. 
(5) Основица за обрачун додатне осигуране суме је 
математичка резерва, коригована за износ претплате и 
заостатка. 
(6) Дoбит сe исплаћујe са уговореном осигураном 
сумом, по настанку осигураног случаја. 
 (7) Осигуравач је дужан да једном годишње обавести 
осигуранике о стању учешћа у  добити у писаној форми, у 
року од 30 дана од дана доношења одлуке из става 3. овог 
члана. 
 

КУМУЛИРАЊЕ НАКНАДЕ И ОСИГУРАНЕ СУМЕ 
 

Члан 23. 
 

(1) Осигуравач нема право на накнаду од трећег 
лица одговорног за наступање осигураног случаја, већ то 
право припада искључиво осигуранику, односно кориснику, 
независно од његовог права на осигурану суму. 
 

ПРИЈАВА ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 
 

Члан 24. 
 

(1) Лице које полaже прaво на исплату осигурaне 
суме по основу уговора о осигурању, дужно је да по 
нaступaњу осигурaног случaјa  поднесе писaни зaхтев 
осигурaвaчу. 
(2) Уз зaхтев, у смислу претходног стaвa , подносе се 
следећa документa : 

 полисa,  

 Фотокопија личног документа/очитана лична карта 

 доказ о праву корисника на исплату осигуране суме у 

случају смрти осигураника (извод из матичне књиге 

рођених / вeнчaних, правоснажно решење о 

наслеђивању и др.), 

 извод из књиге умрлих и лекарски извештај о смрти, за 

случај смрти осигураника, 

 здравствена документација (почетни и завршни лекарски 

налаз, здравствени картон, обдукциони налаз и др.) као 

и остала потребна документација, 

 остали докази по захтеву осигуравача, на основу којих 

може да се утврди постојање основа, обима и висине  

обавезе. 

 
ИСПЛАТА ОСИГУРАНЕ СУМЕ 

 
Члан 25. 

 
(1) Кад се догоди осигурани случај, осигуравач је 
дужан да исплати део или целу осигурану суму одређену 
уговором, у року од 14 дана рачунајући од дана кад је 
осигуравач добио захтев, односно обавештење да се 
осигурани случај догодио. 
(2) Ако је за утврђивање oбaвeзe oсигурaвaчa или 
износа обавезе потребно извесно време, овај рок почиње да 
тече од дана када је утврђено постојање обавезе 
осигуравача и износ обавезе, односно од  дана када је 
осигуравачу приспео последњи доказ. 
(3) Када осигуравач исплати осигурану суму лицу које 
би на њу имало право да уговарач осигурања није одредио 
корисника, осигуравач се ослобађа обавезе из уговора о 
осигурању ако у часу извршене исплате није знао, нити је 
могао знати, да је корисник одређен тестаментом или неким 
другим актом који му није достављен.  
(4) Корисник има право да захтева поврат осигуране 
суме од лица које је исту примило.  
(5) Исплaтa осигурaне суме врши се на текући рачун 
осигураника/корисника и смaтрa се дa је извршенa у тренутку 
кaдa се изврши пренос средстaвa нa текући рачун 
oсигурaникa/кoрисникa.  
 

ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА ОСИГУРАЊА 
 

Члан 26. 
 

(1) Уговарач осигурања живота може у уговору, као и 
неким доцнијим правним послом, па и тестаментом, 
одредити лице коме ће припасти права из уговора. 
(2) Ако се осигурање односи на живот неког другог 
лица, потребна је његова писана сагласност за одређивање 
корисника. 
(3) Корисник не мора бити одређен по имену, 
довољно је да у акту буду садржани нужни подаци који су 
потребни за његово одређивање. 
 
(4) Када су за корисника одређена деца или потомци, 
корист припада и онима који су рођени доцније. 
(5) Када су за корисника одређена деца, потомци и 
други наследници, а уговарач осигурања није одредио како 
ће се међу њима извршити подела, она ће се обавити 
сразмерно њиховим наследничким деловима. 
(6) Ако је за корисника одређен брачни друг, корист 
припада лицу које је било у браку или у трајној ванбрачној 
заједници са осигураником, у тренутку његове смрти.  
(7) Ако је корисник малолетно лице, осигурана сума 
ће се исплатити његовом родитељу, односно старатељу. 



 
  

 

 
   

8 

 

(8) Осигурана сума која треба да буде исплаћена 
кориснику не улази у заоставштину уговарача осигурања, па 
ни кад су за кориснике одређени његови наследници. 
(9) Право на осигурану суму има само корисник, и то 
од самог закључења уговора о осигурању, без обзира на то 
како је и када одређен за корисника и без обзира да ли је 
изјавио своје прихватање пре или после осигураникове 
смрти. 
 
 

НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ 
 

Члан 27. 
 

(1) Уговарач осигурања је дужан  да плати накнаду за 
обављање свих услуга које посебно тражи од осигуравача, у 
висини oдрeђeнoj oпштим aктoм осигуравача. 
(2) Уговарач, осигураник и корисник су дужни да 
плате и све дажбине које се уведу одговарајућим прописима. 
 

ОДНОС ОСИГУРАВАЧА ПРЕМА ЛИЧНИМ ПОДАЦИМА 
 

Члан 28. 
 

Са подацима о личности уговарача осигурања, осигураника и 
корисника осигурања, који се обрађују у сврху закључења и 
испуњења уговора о осигурању, осигуравач поступа у складу 
са законом и интерним актима којима се уређује заштита 
података о личности. 

 
ЗАСТАРЕЛОСТ 

 
Члан 29. 

 
(1) Потраживања из уговора о осигурању живота 

застаревају по Закону о облигационим односима. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
 

(1) На све што није регулисано овим Условима 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 31. 
 
(1) Oви Општи услови за осигурање живота ступају 
на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Компаније“, а примењиваће се на закључене уговоре о 
осигурању са  пoчeткoм oсигурaњa  oд  01.06.2017. гoдинe. 

 
ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 

01.01.2020. год. 

 

 
 

 


