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П О Н У Д А 
ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА – СТУДЕНАТА ОД ПОСЛЕДИЦА 

НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) ЗА ШКОЛСКУ 2019 / 2020 год. 
 
 

Компанија „Дунав осигурање“, традиционално и ове године, врши осигурање 
ученика - студената од последица несрећног случаја (незгоде). 

 
Уколико се закључи уговор о осигурању, сваки ученик - студент, за кога је 

плаћена премија, осигуран је од несрећних случајева као што су: пад, оклизнуће, удар 
неким предметом, удар струје или грома, саобраћајне незгоде, рањавања, опекотина, 
тровања и др. који могу имати за последицу пролазну неспособност за рад, 
инвалидитет, односно прелом кости, трошкове лечења, укључујући болничке дане или 
смрт осигураника. 

 
Осигурање покрива несрећне случајеве који се десе у школи, код куће, на 

спортском терену, излету, летовању и др. местима, за време 24 часа на сваком месту. 
 
 Нудимо Вам следеће варијанте осигураних сума и премије по ученику - 

студенту: 
 

*   Уговарањем клаузуле ЛК-1 
** Уговарањем клаузуле БД-1 

 
Осигурање ученика-студената регулисано је Општим условима за осигурање 

лица од последица несрећног случаја (незгоде) и Допунским условима за осигурање 
ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде). 
 

Вари 
јанта 

О с и г у р а н а  с у м а 
Годишња 

премија по 
осигуранику 

С м р т 
услед 

незгоде 

Трајни 
инвалид

итет 

Једнократна 
накнада код 

прелома 
кости* 

Дневна 
накнада 

Трошкови 
лечења 

Болнички 
дан (по 
дану)** 

I 100.000 200.000 1.600 50 5.000 15 140 

II 200.000 400.000 3.200 100 10.000 30 275 

III 250.000 500.000 4.000 150 12.000 36 355 

IV 300.000 600.000 4.800 200 15.000 45 435 



Осигуравајуће покриће за случај трајног губитка опште радне способности 
(инвалидитета), обухвата исплату накнаде према утврђеном проценту инвалидитета и 
као додатну погодност исплату једнократне накнаде за случај прелома кости услед 
незгоде, у случају када прелом кости није оставио трајне последице. 

  
Ако је несрећни случај имао за последицу пролазну неспособност, више од 10 

дана, да се похађа школа, прате предавања, пише, црта и обављају остали задаци, 
осигуравач ће исплатити уговорену дневну накнаду за период до 30 (тридесет) дана 
неспособности.  

 
Покривени су и стварни и нужни трошкови лечења, настали као последица 

несрећног случаја, које би осигураник морао сам да плати укључујући и накнаду за 
болничке дане зa свaки дaн прoвeдeн нa лeчeњу у устaнoвaмa стaциoнaрнoг типa,  
уколико је услед несрећног случаја било потребно стационарно лечење осигураника а 
нajвишe зa 30 дaнa пo jeднoм oсигурaнoм случajу. 
  

Очекујемо да ћете нашу понуду размотрити и с обзиром на повољну премију по 
једном осигураном ученику - студенту у односу на висину осигураних сума, које у 
случају настанка осигураног ризика исплаћујемо у најкраћем року, исту прихватити о 
чему ћете нас благовремено обавестити. 

 
 

 Користимо прилику да Вам пожелимо срећну и успешну нову шкoлску 
годину! 

 
 

За сва питања и ближе информације стојимо Вам на располагању. 
 
С поштовањем,  
 

 
 
         Д И Р Е К Т О Р 
 
       ___________________________ 
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