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ОБЈАШЊЕЊА  ВЕЗАНА  ЗА  ОСИГУРАЊЕ 

 ЧЛАНОВА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 
 

 

I ОСИГРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА уговара и 
финансира Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања 

Србије, након спроведене ревизије чланства, за сваког члана који поштује 

Статут Синдиката образовања Србије. Ово осигурање  нема просторно ни 

временско ограничење, а покривени су следећи ризици: 

1. смрт  услед  болести – премија је 25.000,оо динара, 

2. смрт услед незгоде – премија је 50.000,оо динара, 

3. инвалидитет – премија је 100.000,оо динара, 

Осим тога, уколико дође до прелома, осигуранику се једнократно исплаћује 

износ од 5.000,оо динара, а након завршеног лечења и рехабилитације, 

процентуално и део суме предвиђене за инвалидитет у зависности од степена 

процене инвалидитета. 

 

II ДОПУНСКО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  је доступно за чланове 

Синдиката образовања Србије запослених у установама на територији 

Јабланичког округа. Уговарач је Регионални центар за Јабланички округ СОС-

а, а финансира га или Синдикална организација или члан у износу од 200,оо 

динара по сваком члану на годишњем нивоу. 

 Овом полисом покривени су следећи ризици:  

1. теже болести – премија је 20.000,оо динара и 

2. хирушке интервенције – премија  је 20.000,оо динара. 

 

За  настанак тежих болести: 

1. малигни тумори, 

2. мождани удар, 

3. инфаркт миокарда, 

4. кома, 

5. емболија плућа, 

6. бактеријски менингитис, 

7. енцефалитис, 

8. парализа, 

исплаћује се 100% износа уговорене премије осигурања – 20.000,оо динара, 

 

 

 

  



 

 

а за настанак  тежих болести: 

9. отказивање рада бубрега, 

10.  бенигни тумори мозга, 

11.  хронично обољење јетре, 

12.  емфизем, 

13.  теже последице перфорације у гастроинтестиналном тракту 

14. Адисонова болест, 

15. малигни тумори коже, 

Исплаћује се 50% износа уговорене премије осигурања – 10.000,оо динара. 

 

Допунско здравствено осигурање за случај хирушке интервенције покрива 110 

врста хирушких интервенција,  и за сваку се исплаћује  одређени  проценат  од 

20.000,оо динара као  уговорене премије осигурања. 

У оквиру допунског здравственог осигурања  важи тромесечна каренца која 

тече од дана потписивања уговора, па се уговорена премија исплаћује за  

предвиђене теже болести и хирушке интервенције настале  тек након истека 

поменуте тромесечне каренце.  

 

Свака Синдикална организација у саставу Регионалног центра за 

Јабланички округ Синдиката образовања Србије  има обавезу да уз 

ревизионе листове на основу којих ће се реализовати осигурање од 

последица несрећног случаја, Регионалном центру достави и списак свих 

чланова који ће користити и допунско здравствено осигурање, најкасније до 

07.02.2014.  

 

 

 

председник, 

Александар Ничић 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


