На основу члана 58. став 2. тачка 4. Закона о осигурању („Сл. Гласник РС“ бр. 139/2014) и
члана 57. став 1. тачка 6. под а) Статута „АМС Осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту:
Друштво), Извршни одбор Друштва дана 19.08.2021. године доноси:

ДОПУНСКЕ УСЛОВЕ
ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА СЛУЧАЈ ПРЕЛОМА
КОСТИ УСЛЕД НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА - НЕЗГОДЕ
(пречишћен текст)

Београд, август 2021. године

Допунски услови осигурања ученика и студената за случај прелома кости услед несрећног случаја
- незгоде

Примена
Члан 1.
Допунским условима осигурања ученика и студената за случај прелома кости услед
несрећног случаја – незгоде (у даљем тексту: Допунски услови) регулишу се односи између
уговарача осигурања и акционарског друштва за осигурање (у даљем тексту: осигуравач)
по уговореном осигуравајућем покрићу за случај прелома кости услед незгоде (у даљем
тексту: прелом кости).
Ови допунски услови саставни су део уговора о осигурања ученика основних, средњих
и стручних школа, студената виших, високих школа и факултета од последица несрећног
случаја (у даљем тексту: уговор о осигурању) који уговарач осигурања закључи са
осигуравачем.
Допунски услови примењују се уз Опште услове за осигурање лица од последица
несрећног случаја (у даљем тексту: Општи услови) и Допунске услове за осигурање ученика
и студената од последица несрећног случаја.
Закључење уговора о осигурању
Члан 2.
Уколико се уговара осигурање за случај прелома кости, у полиси осигурања се мора
посебно навести осигурана сума за случај прелома кости услед незгоде (у даљем тексту:
осигурана сума за прелом кости) и начин утврђивања висина накнаде у складу са чланом 4.
став 1 и 2. Допунских услова.
Осигурани случај
Члан 3.
Под осигураним случајем сматра се прелом кости осигураника настао као последица
несрећног случаја, а који подразумева потпуни или делимични прекид континуитета кости
који је настао као последица механичке силе на кост (трауматски преломи), при коме
интензитет механичке силе прелази границу физиолошке еластичности костију.
Обавезе осигуравача
Члан 4.
Уколико се уговори висина накнаде у зависности од врсте прелома, по наступању
осигураног случаја у смислу ових допунских услова, обавеза осигуравача је да исплати
проценат од осигуране суме за прелом, који одговара проценту дефинисаном у Табели
прелома кости, која је саставни део ових услова – Прилог 1. Осигуравач може осигуранику
исплатити највише 2 (два) прелома исте кости у току трајања уговора о осигурању, с тим
што максимална обавеза осигуравача кумулативно за све осигуране случајеве, у току
трајања уговора о осигурању, износи до 100% уговорене осигуране суме за прелом кости.
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Уколико се уговори исплата накнаде за прелом кости, без обзира на врсту прелома,
осигуравач је у обавези да исплати 100% уговорене осигуране суме за случај прелома кости,
у ком случају се не примењује Табела прелома кости.
Максимална уговорена осигурана сума за прелом кости може да износи до 5% од
уговорене осигуране суме за случај трајног губитка радне способности - инвалидитета.
У случају настанка прелома кости услед незгоде исплаћује се накнада за прелом кости
у уговореном износу само уколико не постоје трајне последице (тј. нема инвалидитета), у
супротном биће исплаћена накнада по основу инвалидитета. Самим тим, по основу прелома
кости услед незгоде исплаћује се накнада за прелом кости или накнада за инвалидитет без
могућности истовременог добијања обе накнаде.
Искључење обавезе осигуравача
Члан 5.
Према овим допунским условима, искључена је обавеза осигуравача, ако је несрећни
случај дефинисан чланом 5. Општих услова, имао за последицу прелом кости, који је настао
под дејством трауме на патолошки измењену кост (патолошки преломи) у оквиру
системских обољења, као што су:
1. рахитис;
2. остеомалација;
3. поремећаји метаболизма калцијума и фосфора и слична стања, или у оквиру
локалних коштаних обољења као што су коштане цисте;
4. примарни коштани тумори;
5. метастазе у костима;
6. остеомијелитис;
7. ехинококус;
8. коштана туберкулоза;
9. друге болести костију.
Пријава осигураног случаја
Члан 6.
Уговарач осигурања услед несрећног случаја, поред обавеза у вези са пријавом
осигураног случаја, дефинисаних Општим условима, према овим условима дужан је и да:
1. достави назначену дијагнозу прелома и рендгенски снимак (и/или опис снимка)
потврђен од радиолога;
2. поднесе сву потребну додатну документацију на захтев осигуравача;
Завршне одредбе
Члан 7.
Ови услови ступају на снагу даном доношења.
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Прилог 1:Табела прелома кости

Врста прелома

Опис прелома

једноставно напрснуће

делимични прекид континуитета кости у
једном нивоу
делимични прекид континуитета кости у
једном нивоу са захватањем зглобних
површина
потпуни прекид континуитета кости у једном
нивоу
потпуни прекид континуитета кости у једном
нивоу који је отворен и/или прелом са
захватањем зглобних површина и/или са
дислокацијом фрагмената
прелом једне кости на два или више нивоа

компликовано напрснуће
једноставни једноструки
прелом
компликовани једноструки
прелом
једноставни сегментални
прелом
копликовани сегментални
прелом
једноставни коминутивни
прелом
компликовани коминутивни
прелом

једноставни мултипли
прелом
компликовани мултипли
прелом

политраума

прелом кратких костију
екстремитета

Износ надокнаде
изражен у проценту од
осигуране суме
5%
10%
30%

60%

40%

прелом једне кости на два или више нивоа који
је отворен и/или прелом са захватањем
70%
зглобних површина и/или са дислокацијом
фрагмената
више фрагмената једне кости утиснути један у
90%
други (здробљавање кости)
више фрагмената једне кости утиснути један у
други (здробљавање кости) као и ако је настао
отворени прелом и/или прелом са захватањем
100%
зглобних површина и/или са дислокацијом
фрагмената
прелом две или више костију у оквиру једног
дела тела (кости главе, грудног коша, руке,
50%
ноге, кичменог стуба, карлице)
прелом две или више костију у оквиру једног
дела тела (кости главе, грудног коша, руке,
ноге, кичменог стуба, карлице) као и ако је
80%
настао отворени прелом и/или прелом са
захватањем зглобних површина и/или са
дислокацијом фрагмената
прелом две или више костију у најмање два различита дела тела (кости
главе, грудног коша, руке, ноге, кичменог стуба, карлице), обавеза
осигуравача утврђује се сабирањем износа процената надокнаде сваког
појединачног прелома у оквиру политрауме, а максимално до износа 100%
од осигуране суме за случај прелома кости предвиђене у уговору о
осигурању
Уколико као последица несрећног случаја настане прелом кратких костију
екстремитета, осигуравач је обавезан да исплати 20% од уговорене
осигуране суме за прелом кости, безобзира о каквој врсти прелома је реч
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