
 

 

 

 

 

 

ПОТВРДА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ОСИГУРАЊУ УЧЕНИКА И 

СТУДЕНАТА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) 

 

На основу Одлуке Савета родитеља, донете 12.09.2019.године, дана 230.09.2019. године 

закључен је Уговор о осигурању ученика и студената од последица несрећног случаја 

(незгоде), број Полисе: 7103992, између ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ,ЦАРА ДУШАНА 

БЕОГРАД и „АМС Oсигурања“ а.д.о. Београд, Рузвелтова 16, 11000 Београд, са периодом 

трајања осигурања од 01.09.2019. године до 01.09.2020. године.   и уговореном годишњом 

премијом која износи =500,00 динара по ученику.  

 

Уговором о осигурању ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде), 

обезбеђено је следеће осигуравајуће покриће, односно осигуране суме према ризицима и 

осигураним случајевима: 

Р.бр. Осигурани ризици Осигуране суме (РСД) 

1. Трајни инвалидитет  1.320.000,00 
2. Смрт - незгода 585.000,00 
3. Прелом кости 13.200,00 
4. Трошкови лечења 180.000,00 
5. Дневна накнада 330,00 
6. Болнички дан 1.080,00 
7. Хируршке интервенције 10.000,00 

 

Уговор о осигурању закључен је на основу Општих услова за осигурање лица од последица 

несрећног случаја (незгоде) од 05.10.2007. године, Табеле за одређивање процента трајног 

губитка опште радне способности (инвалидитета) као последице несрећног случаја (незгоде) од 

05.10.2007. године, Допунских услова за осигурање ученика и студената од последица 

несрећног случаја (незгоде) од 24.08.2018.године, Допунских услова осигурања ученика и 

студената за случај прелома кости услед несрећног случаја – незгоде од 31.08.2015. године и 

Посебних услова за осигурање ученика и студената за случај хируршке интервенције као 

последице несрећног случаја од 24.08.2018. године.  

 

На Интернет страници „АМС осигурања“ а.д.о. Београд (www.ams.co.rs) доступни су услови 

осигурања, као и образац за подношење приговора. 

 

Уговором о осигурању ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде) су 

обухваћени сви ученици по службеној евиденцији  ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ у 

Београду 

 

Овлашћено лице, представник „АМС Oсигурања“ а.д.о. Београд, пре закључења уговора о 

осигурању, односно прихватања Понуде упућене Савету родитеља, уручило је Информације за 

уговарача осигурања ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде), у складу 

са члановима 82. – 84. Закона о осигурању и пружило сва неопходна објашњења и 

информације. 

 

Овим путем Уговарач осигурања ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА  БЕОГРАД , обавестила је 

све осигуранике/законске заступнике осигураника о основним елементима закљученог уговора 

о осигурању. 

 

У име „АМС осигурања“ а.д.о. Београд:                               У име Уговарача осигурања:   

 

  ___________________________  М.П.                         М.П.   _________________________ 

http://www.ams.co.rs/

