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Осигураник – уговарач осигурања  

_____________________________________ 

 Полиса бр. _______________________ 

Адреса ______________________________   

 
ПРИЈАВА ШТЕТЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЛЕКАРА 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

Презиме и име оштећеног *  ЈМБГ *  

Датум рођења  Тачна адреса *  

Имејл адреса   Контакт телефон *  

 
ОПИС НАСТАНКА ОСИГУРАНОГ СЛУЧАЈА 

Датум настанка осигураног случаја  

Назив, место и адреса здравствене установе у којој је дошло до 
настанка осигураног случаја 

 

Одељење у здравственој установи у којој је дошло до настанка 
осигураног случаја, име одговорног/одговорних лекара 

 

 

 

Период у коме сте лечени у наведеној здравственој установи  

Опис настанка осигураног случаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко је по Вама одговоран за настанак осигураног случаја и зашто?  

 

Напомена: да би се убрзала процедура исплате накнаде из осигурања као и да би се подржала пуноважност ове пријаве, обавезно приложите копије здравтвене 
документације из које се може увидети да  је наведени случај покривен овим осигурањем, здравствени картон и копије извештаја лекара или болнице заједно 
са осталом здравственом документацијом из које се може утврдити основаност пријаве штете од одговорности из делатности лекара. 

 

http://www.triglav.rs/


ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ 

Број текућег рачуна:  Назив банке:  

Власник динарског текућег рачуна  

 

 
Овим изјављујем да сам на сва питања одговорио-ла тачно, истинито и потпуно! Ја, као корисник осигурања својим потписом на овом формулару: 
Дајем своју писмену сагласност да се решење о праву на накнаду, обавештења и информације достављене од стране осигуравача у електронској форми на 
горе наведену адресу могу сматрати подједнако валидним као и документ испостављен у писаној форми; Овлашћујем било ког лекара или медицинско особље, 
болницу или другу здравствену установу, социјално осигурање или другу осигуравајућу установу да без моје посебне сагласности, дају било коју информацију, 
историју болести, медицинску документацију о тренутном и ранијем здравственом стању у вези са конкретним осигураним случајем и службени документ или 
потврду које осигуравач сматра неопходним за процену основаности овог захтева за пријаву осигураног случаја од одговорности из делатности лекара; 
Потврђујем да сам у потпуности упознат/а са садржином Обавештења о обради података о личности и сагласан/на да личне податке, који су садржани у овом 
формулару, као и све друге релевантне податке (укључујући и податке о здравственом стању), који у поступку обраде штета буду утврђени, прикупљени од 
трећих лица-здравствених установа, Триглав осигурање може чувати, обрађивати, користити и пренети својим запосленима, реосигуравачима и 
саосигуравачима са којима има потписан уговор о расподели ризика осигурања и процени ризика при обнови и закључењу будућих уговора о осигурању, као и 
да их може проследити свим повезаним правним лицима, члановима својих органа, трећим лицима са којима остварају сарадњу у поступку ликвидације штете 
и трећим лицима која по закону и природи посла који обављају морају имати приступ тим подацима (Народна банка Србије, представници министарстава и 
других државних органа, екстерни ревизори, и сл.); Потврђујем да сам претходно упознат/а да сам сагласан/на да осигуравач може моје личне податке и то: 
име и презиме, имејл адресу, контакт телефон, обрађивати у сврху испитиивања задовољства клијената-анкетирања, као и да исте може размењивати са 
трећим лицима са којима има закључен уговор о обради података. Назив, седиште и адреса органа надлежног за надзор над пословањем друштва за осигурање: 
Народна банка Србије, Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања или Центар за заштитиу и едукацију корисника финансијских услуга, Немањина 
бр.17, 11000 Београд, линк: www.nbs.rs 
 

 

У ____________________  дана  ___________  20 _______ 

 
 
                                               __________________________________  
                                                 Потпис осигураног лица/подносиоца захтева      
                                                             (За малолетна лица потпис родитеља или старатеља) 
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