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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ЗА СЛУЧАЈ ТЕЖИХ
БОЛЕСТИ СА ДОПУНСКИМ РИЗИЦИМА
Усвојени на седници Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
одржаној 23. јуна 2020. године
I.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Посебни услови за колективно осигурање лица за случај тежих болести са
допунским ризицима (у даљем тексту: Посебни услови) саставни су део уговора о
колективном осигурању лица за случај тежих болести са допунским ризицима који
уговaрач осигурања добровољно закључује са Републичким фондом за здравствено
осигурање (у даљем тексту: осигуравач).
Члан 2.
По овим посебним условима осигуравач пружа осигуравајуће покриће за случај
тежих болести, као основног ризика.
Уз основни ризик по Посебним условима, осигуравач пружа осигуравајуће
покриће и за допунске ризике, уколико је то посебно уговорено и уколико је плаћена
додатна премија.
Допунски ризици који се могу уговорити по овим посебним условима су:
1) хируршке интервенције, односно операције;
2) дневна накнада за болничке дане;
3) дневна накнада за случај трајања привремене спречености за рад.
Члан 3.
Уговарач осигурања може бити свако правно лице које има интерес да закључи
уговор о колективном осигурању лица за случај тежих болести са допунским ризицима
(у даљем тексту:уговор о осигурању) за своје запослене или чланове ( у даљем тексту:
осигураници), без обзира на то да ли премију плаћа уговарач осигурања из својих
средстава или на терет средстава осигураника.
Потребно је да најмање 80 % од броја запослених или чланова уговарача
осигурања буде обухваћено осигурањем, да би се могли применити ови посебни
услови, а у сваком случају не мање од 20 лица.
Осигураник је једини корисник права из уговора о осигурању.
Право на исплату суме осигурања или њеног дела има само осигураник.
II. ЛИЦА КОЈА СЕ МОГУ ОСИГУРАТИ
Члан 4.
По Посебним условима могу се осигурати лица од навршених 15 година живота
која желе да се осигурају по овим условима и за које се плаћа премија осигурања, а на
дан закључења уговора о осигурању су запослени су код уговарача осигурања или су
његови чланови.
Лица из ст. 1 овог члана морају имати својство осигураног лица у обавезном
здравственом осигурању у Републици Србији што се доказује исправом о
здравственом осигурању и морају се налазити на списку лица која се осигуравају.
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III. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ
Члан 5.
Уговор о осигурању закључују осигуравач и уговарач осигурања.
Члан 6.
Уговор о осигурању закључује се на основу претходне понуде за закључење
уговора (у даљем тексту: понуда) коју осигуравач даје лицу које жели да закључи
уговор о осигурању.
Даном закључења уговора о осигурању, осигуравач издаје полису.
Свака допуна или измена података после закључења уговора о осигурању мора
бити писана.
IV. ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ
Основни ризик–Теже болести
Члан 7.
Овим осигурањем покривене су теже болести наведене у члану 8. Посебних
услова, које су први пут настале, односно неспорно утврђене након закључења
уговора о осигурању и за које је осигуравачу приложена адекватна медицинска
документација.
Уколико је осигураник већ боловао од теже болести која је уговорена и
дефинисана овим условима, новом тежом болешћу неће се сматрати иста врста
обољења настала настала на истом или другом органу и обавеза осигуравача је
искључена.
Члан 8.
Под тежим болестима у смислу ових посебних услова подразумевају се
следеће болести за које обавеза осигуравача износи 100% уговорене суме осигурања:
1) сви злоћудни тумори–доказују се неконтролисаним растом ћелија (хистопатолошки) уз инфилтрацију ткива и околних лимфних жлезда. Изузети су злоћудни
тумори коже;
2) мождани удар – подразумева трајно оштећење мозга којe за последицу има
одумирање дела можданог ткива са трајним функционалним поремећајем који
угрожава основне животне функције и животну активност осигураника;
3) инфаркт миокарда–подразумева оштећење дела срчаног мишића, настало
услед зачепљења крвног суда и престанка напајања дела срчаног мишића крвљу
(појава Q зупца на ЕКГ-у);
4) емболија плућа–зачепљење плућне артерије која има за последицу
ателектазу (престанак функције) дела плућног ткива;
5) бактеријски менингитис–трајни неуролошки или физички дефицит који
настаје као последица бактеријског менингитиса. Дијагнозу мора поставити
специјалиста−неуролог.Сви други облици менингитиса, укључујући вирусни, искључени
су;
6) тешке аутоимуне болести-аутоимуне болести које захтевају болничко
лечење од најмање 30 дана.
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Под тежим болестима у смислу ових посебних услова подразумевају се следеће
болести и стадијуми хроничних болести, за које обавеза осигуравача износи 50%
уговорене суме осигурања:
1) теже последице сепсе–подразумевају неизлечива оштећења на
унутрашњим органима (нпр. последице апсцеса на мозгу);
2) теже последице перфорације у гастро-интестиналном тракту–
подразумевају настанак везаних црева (нпр. илеус) са трајним губитком фунције дела
црева или желуца;
3) тежа обољења жлезда са унутрашњим лучењем (нпр. токсично обољење
срца као последица прекомерног рада штитне жлезде, Адисонова болест и сл.);
4) хронично обољење јетре-крајњи стадијум инсуфицијенције јетре са трајном
жутицом, хепатичном енцефалопатијом и асцитом. Искључена су обољења јетре
настала услед злоупотребе дрога или алкохола;
5) парализа–потпуна и трајна парализа. Мора постојати трајни и потпуни прекид
континуитета кичмене мождине. Узрочна веза са болешћу или незгодом мора се на
време и тачно утврдити. Дијагноза се мора поставити од стране неуролошке клинике;
6) сви злоћудни типови рака коже-melanoma malignum;
7) отказивање рада бубрега–крајњи стадијум отказивања рада бубрега, који се
испољава као хронично неповратно отказивање функције оба бубрега, где је као
резултат потребна редовна хемодијализа или трансплатација бубрега;
8) слепило –клинички доказан, потпун и иреверзибилан губитак вида на оба
ока.
Под тежим болестима у смислу ових посебних услова подразумевају се
инфективне болести–болести изазване инфективним узроцима (вирусима,
бактеријама, гљивицама, паразитима) које су констатоване од стране инфектолога и
које захтевају болничко лечење дуже од 3 дана, за које обавеза осигуравача износи
10% уговорене суме осигурања.
Члан 9.
У случају настанка неке од тежих болести из члана 8. ових посебних услова,
осигуравач је у обавези да осигуранику исплати суму осигурања или део суме
осигурања, по полиси која је важила у моменту неспорно утврђене болести.
Допунски ризици
Хируршке интервенције, односно операције
Члан 10.
Овим осигурањем покривене су хируршке интервeнције, односно операције,
наведене у члану 11. Посебних услова, које су изведене и за којим је потреба настала
након закључења уговора о осигурању и за које је осигуравачу достављена адекватна
медицинска документација.
Као дан настанка осигураног случаја, сматра се дан када је хируршка
интервенција, односно операција извршена.
Сразмерно тежини хируршке интервенције, односно операције дефинисани су
проценти (бодови) исплате накнаде у односу на уговорену суму осигурања из полисе.
Ако је једном хируршком интервенцијом, односно операцијом захваћено више
органа или је извршено више интервенција истовремено, у оквиру једнoг акта, обавеза
осигуравача се одређује на основу обављене хируршке интервенције, односно
операције за коју је према Табели хируршких интервенција, односно операција
предвиђен највећи проценат.
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Члан 11.
Хируршке интервенције, односно операције, као и одговарајући проценти
накнаде у односу на суму осигурања из полисе, које су покривене посебним условима
су:
НЕРВНИ СИСТЕМ (Г)
Мождано ткиво
1. Ексцизија лезије можданог ткива
2. Ексцизија можданог ткива-хемисферектомија,тотална и парцијална
лобектомија
3. Стереотактична аблација можданог ткива
4. Дренажа лезије можданог ткива-евакуација апсцеса или хематома
можданог ткива и дренажа
5. Операције на субархноидном простору
6. Друге непоменуте отворене операције на можданом ткиву
Можданице
1. Евакуација садржаја и дренажа екстрадуралног и субдуралног
простора
2. Екстирпација лезије можданице
3. Репарација дуре
Кичмена мождина
1. Екстирпација лезије кичмене мождине,парцијална хордектомија
2. Друге отворене операције на кичменој мождини
Кранијални нерви
1. Екстракранијална екстирпација кранијалног нерва
2. Микрохируршке операције пресађивања кранијалног нерва
3. Интракранијална трансекција кранијалног нерва
4. Ексцизија лезије кранијалног нерва
5. Репарација кранијалног нерва
6. Декомпресија кранијалног нерва
Периферни нерви
1. Ексцизија периферног нерва
2. Екстирпација лезије периферног нерва
3. Микрохируршка репарација периферног нерва
4. Ексцизија симпатичког нерва-цервикална, торакална, лумбална
симпатектомија
5. Ослобађање од укљештења периферног нерва
ЕНДОКРИНИ СИСТЕМ (Е)
Хипофиза и епифиза
1.Ексцизија хипофизе-трансетмоидална, трансфеноидна,
трансептална или транскранијална хипофизектомија
2.Друге непоменуте операције на хипофизи
3. Операције на епифизи

100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
80%
80%
80%
40%
40%
40%
40%
30%

90%
80%
80%
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Тироидна и паратироидна жлезда
1. Ексцизија тиреоидне жлезде - тотална и субтотална
тироидектомија, хемитироидектомија, лобектомија, истмектомија,
парцијална тироидектомија

40%

2. Ексцизија лезије тироидне жлезде
3. Ексцизија паратироидне жлезде
4. Ексцизија пљувачних жлезда (код тумора)-паротидна жлезда

30%
30%
20%

ДОЈКА (Е)
Дојка
1. Тотална мастектомија
2.Парцијална мастектомија- квадрантектомија,ексцизија лезије
3. Друге операције на дојци
РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ (Ј)
Ларинкс,трахеја,бронх
1. Ексцизија ларинкса-тотална и парцијална ларингектомија,
ларингофисура и хордектомија гласних жица
2. Екстирпација лезије ларинкса-отворене операције
3. Реконструкција ларинкса-ларинготрахеална реконструкција,
ларинготрахеопластика,имплантација вештачких гласних жица
4. Парцијална ексцизија трахеје
5. Реконструкција трахеје
6. Отворене операције на трахеји
7. Отворене операције на карини
8. Парцијална екстирпација бронха
9. Терапеутске ендоскопске операције ларинкса
Плућа и медијастинум
1. Трансплатација плућа
2. Ексцизија плућа - пнеумектомија, билобектомија, лобектомија,
ексцизија плућног сегмента
3. Отворена екстирпација лезије плућа
4. Друге непоменуте отворене операције на плућима
5. Отворене операције медијастинума-ексцизија лезије, дренажа
АБДОМИНАЛНИ ОРГАНИ-ДИГЕСТИВНИ ТРАКТ (К)
Јетра
1. Трансплатација јетре
2. Парцијална ексцизија јетре-десна и лева лобектомија, ресекција
сегмента јетре
3. Екстирпација лезије јетре
4. Репарација јетре са збрињавањем лацерације
5. Друге отворене операције јетре
Панкреас
1.Тотална ексцизија панкреаса-панкреатектомија
2. Парцијална ексцизија панкреаса-панкреатикодуоденектомија,
субтотална панкреатектомија,ексцизија репа панкреаса
3. Екстирпација лезије панкреаса
4. Друге отворене операције на панкреасу

40%
30%
20%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
100%
100%
80%
80%
70%

100%
100%
80%
80%
60%
70%
60%
60%
60%
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Жучна кесица и жучни путеви
1. Ексцизија жучне кесице-тотална и парцијална холецистектомија
2. Операције на жучним путевима
3. Друге операције на жучној кесици
Желудац
1.Ексцизија желуца- тотална и парцијална гастректомија
2. Бајпас желуца-дуоденума или желуца-јејунума
3.Операција улкуса и затварање перфорираног улкуса
4.Отворена екстирпација лезије желуца
5.Инцизија пилоруса-пилоромиотомија,пилоропластика
6. Друге отворене операције желуца
Једњак, укључујући хијатус хернију
1. Ексцизија езофагуса-езофагогастректомија,тотална ексцизија
езофагуса,парцијална ексцизија езофагуса
2. Отворена екстирпација лезије езофагуса
3. Отворене операције на езофагусу
4. Репарација херније дијафрагме,антирефлукс операције
5. Парцијална ресекција језика
Танко црево-дуоденум,јејунум, илеум
1. Ексцизија дуоденума-гастродуоденектомија,тотална ексцизија
дуоденума,парцијална ексцизија дуоденума
2. Отворена екстирпација лезије дуоденума
3. Операција улкуса дуоденума-затварање перфорираног улкуса
4. Ексцизија јејунума-тотална и парцијална јејунектомија
5. Екстирпација лезије јејунума
6. Друге отворене операције на јејунуму
7. Ексцизија илеума-илеектомија
8. Екстирпација лезије илеума
9. Друге отворене операције на илеуму
Дебело црево-колон,ректум,анус
1.Тотална ексцизија колона и ректума-панпроктоколектомија
2. Ексцизија колона-тотална колектомија,десна хемиколектомија,
ексцизија трансверзалног колона,лева хемиколектомија, ексцизија
сигмоидног колона
3. Ексцизија ректума-абдoминоперинеална ексцизија, проктектомија,
предња ресекција ректума,ректосигмоидектомија
4. Ексцизија ануса-ексцизија аналног сфинктера,ексцизија лезије
ануса

20%
20%
10%
90%
90%
70%
70%
70%
70%
70%
60%
60%
60%
50%
60%
50%
50%
60%
50%
50%
60%
50%
50%
60%
60%
50%
50%

5. Екстирпација лезије колона
6. Ендоскопске операције на колону

40%
40%

7. Друге отворене операције на колону

30%

8. Друге операције ректума и ануса

30%

9. Операција ректума услед пролапса

30%

10.Операција хемороида и перианалне фистуле

10%
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Слезина
1. Екстирпација слезине-спленектомија
2. Ентерална адхезиолиза
Хернија
1. Херниектомија и пластика ингвиналног канала код
унилатералне киле
2. Пластика трбушног зида код пупчане киле
3. Пластика трбушног зида код постоперативне киле
Слепо црево
1.Ексцизија апендикса- апендектомија
СРЦЕ (И)
Срчани залисци
1.Трансплантација срца
2.Отворена инзиција залистака срца-митрална, аортна, пулмонална
валвотомија
3. Репарација митралне, аортне, трикуспидалне и пулмоналне
валвуле-валвулопластика,вештачки залисци
Срчане артерије
1. Бајпас операције срчаних артерија
2. Балон дилатација
3. Уградња стента
4. Имплантација пејсмејкера
5 .Инвазивна кардиолошка дијагностика-коронарографија
АРТЕРИЈЕ (И)
Аорта
1. Бајпас сегмента аорте
2. Операција анеуризме аорте
Каротидне,целебралне артерије, субклавија бубрежне,
висцералне гране аорте
1. Реконструкција каротидне артерије-екстракранијални или
интракранијални бaјпас
Карличне и бутне артерије
1. Анеуризма карличне артерије и бајпас операције
2. Друге отворене операције на карличној артерији
3. Анеуризма бутне артерије и бајпас операције
4. Друге отворене операције на бутној артерији
Вене
1. Операције на венама ногу
ЖЕНСКИ ГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ (Н)
Материца
1. Абдоминална ексцизија утеруса-хистероколпектомија,
хистеректомија
2. Вагинална ексцизија утеруса-хистероколпектомија, хистеректомија
3. Тотална хистеректомија (корпус и цервикс) са или без туба и
оваријума једног или оба
4. Миомектомија,ексцизија фибро миома
5. Друге операције на утерусу-царски рез из медицинских разлога

20%
20%
10%
10%
10%
15%

100%
100%
100%

100%
30%
30%
20%
20%

80%
80%

70%

60%
60%
60%
60%
10%

40%
40%
40%
10%
10%
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Јајник
1. Билатерална ексцизија аднекса-билатерална салпингектомија
билатерална салпингоофоректомија, билатерална оофоректомија

40%

2. Унилатерална ексцизија аднекса-унилатерална салпингектомија,
40%
унилатерална салпингоофоректомија, унилатерална оофоректомија
3. Парцијана ексцизија јајовода
30%
4 Друге отворене операције на јајоводу
30%
5. Парцијална ексцизија јајника
30%
6. Друге отворене операције на јајнику
30%
Грлић материце
1. Ексцизија цервикса утеруса
15%
2. Деструкција лезије цервикса
15%
3. Конизација грлића материце
10%
НАПОМЕНА: Киретажа, експлоративна киретажа и скидање полипа није обухваћено
осигурањем
МУШКИ ПОЛНИ ОРГАНИ (Н)
Тестис
1. Ексцизија тестиса-билатерална и унилатерална орхидектомија
30%
2 .Екстирпација лезије тестиса
3. Операција хидроцеле и варикоцеле
4. Друге операције на тестису
5. Операције на епидидимису
УРИНАРНИ СИСТЕМ (Н)
Бубрег
1. Трансплантација бубрега
2. Тотална ексцизија бубрега-билатерална и унилатерална
нефректомија,ексцизија одбаченог трансплантата,
нефроуретеректомија
3. Парцијална ексцизија бубрега
4. Отворена екстирпација лезије бубрега
5. Друге отворене операције на бубрегу
6. Ендоскопско уклањање и разбијање калкулуса из бубрега
Уретер
1. Ексцизија уретера-уретеректомија
2. Друге отворене операције на уретеру
3. Ендоскопско уклањање калкулуса из уретера
Бешика
1. Тотална ексцизија бешике-цистопростатектомија,
цистоуретректомија, цистектомија
2. Парцијална ексцизија бешике
3.Друге отворене операције на бешици
4. Терапеутске ендоскопске операције на бешици
Простата
1 Ексцизија простате- ретропубична, трансвезикална, перинеална
2.Терапеутске ендоскопске операције на простати
3. Ексцизија пилодиналног синуса

20%
15%
15%
15%

100%
50%

40%
40%
40%
15%
40%
40%
15%
40%
30%
30%
15%
30%
20%
10%
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КОСТИ И ЗГЛОБОВИ (М)
Кости и зглобови кичменог стуба
1.Декомпресија-цервикални,торакални лумбални кичмени стуб
2.Екстирпација (вађење) цервикалног,торакалног или лумбалног
интервертебралног дискуса
3.Фузија зглобова кичменог стуба
4.Корекција деформитета кичменог стуба
5.Екстирпација лезије кичменог стуба
6.Декомпресија,фиксација након фрактуре кичменог стуба
7.Друге операције на кичменом стубу
Комплексна реконструкција шаке и стопала
1. Ампутација шака,подлактица,надлактица стопала,потколеница и
надколеница
2. Комплексна реконструкција шаке
3. Комплексна реконструкција стопала
4. Комплексна реконструкција палца шаке
5. Трансплантација,тетива прстију шаке
6. Остеосинтеза (спајање костију) код прелома, остеосинтетичким
материјалом
7. Фиксација костију код прелома
8. Ампутација прста шаке,стопала
Зглоб кука
1. Тотална замена зглоба кука протезом
2. Парцијална замена зглоба кука протезом
Кости лобање и лица
1. Операције на кранијуму
2. Ексцизија кости лица
3.Операције код фрактуре максиле или др.костију лица
4. Друге операције на костима лица-остеотомија,фиксација костију
Зглоб колена
1. Замена зглоба колена протезом
2. Артроскопско вађење менискуса из колена
3. Артротомиа (отварање зглоба) колена
Зглобови
1. Артротомија (отварање зглоба) осталих зглобова горњих и доњих
екстремитета
Вилична кост
1. Ексцизија мандибуле
2. Друге операције на мандибули-код фрактуре,фиксација
3. Реконструкција темпоромандибуларног зглоба
4. Друге операције на темпоромандибуларном зглобу
Кости
1. Ексцизија кости
2. Екстирпација лезије кости

60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
40%
40%
20%
20%
10%
50%
40%
80%
30%
30%
30%
50%
30%
30%
30%

20%
20%
20%
20%
20%
20%
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3. Друге операције на костима
4. Операције код фрактуре костију
5. Екстракција (вађење) остеосинтетичког материјала
6. Фиксација епифизе,интерна и екстерна фиксација кости
OКО (Х)
Сочиво
1. Екстракција сочива-екстракапсуларна или интракапсуларна
екстракција, инцизија капсуле
2. Вештачко сочиво
Мрежњача
1. Операције на ретини
ГРЛО
Грло
1. Ларингомикроскопија, експлорација, ексцизија полипа
2. Екстирпација крајника
УВО (Х)
Средње и унутрашње уво
1. Тимпанопластика
2. Реконструкција ланца слушних костију
3. Операције на кохлеи
4. Операције на вестибуларном апарату
КОЖА
1.Операција малигних тумора коже

20%
20%
10%
10%

15%
15%
30%

10%
10%

20%
20%
20%
20%
20%

Члан 12.
Обавеза осигуравача је да исплати осигуранику износ уговорене суме
осигурања или њен део, само за хируршке интервенције, односно операције које су
наведене у члану 11. ових посебних услова.
Максимална обавеза осигуравача је сума осигурања назначена у полиси.
Накнада се може исплатити у случају више хируршких интервенција, односно
операција
за време трајања осигурања, али максимално до уговорене
суме
осигурања.
Дневна накнада за болничке дане
Члан 13.
Болничким даном, у смислу ових посебних услова, сматрају се дани које
осигураник проведе на лечењу у болници (здравственој установи) у којој се ради
према општеприхваћеним правилима медицинске струке и која води историју болести.
Боравак се сматра болничким, само уколико врста лечења захтева боравак у
болници од најмање 24,00 часа.
Болнички боравак се не сматра медицински потребним уколико је образложен
само немогућношћу остваривања кућне неге или другим личним условаљавањима
осигураника.
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Члан 14.
Дневна накнада за болничке дане може се закључити за:
1) лежање у болници због тежих болести покривених овим посебним условима;
2) лежање у болници због тежих болести и хируршких интервенција, односно
операција покривених овим посебним условима.
Члан 15.
Под болничким лечењем у смислу ових посебних услова, не подразумевају се
дани проведени у болници (здравственој установи) ради одржавања трудноће, лечења
стерилитета или намерног прекида трудноће.
Члан 16.
Болницама се, по овим посебним условима, не сматрају установе у којима се
спроводи медицинска рехабилитација, домови за старе и пензионере, бањскоклиматска лечилишта и установе за смештај лица ометених у менталном развоју,
инвалидних и душевно оболелих лица.
.
Члан 17.
Висина уговорене дневне накнаде за болничке дане исплаћује се осигуранику
од првог дана боравка у болници.
Дневна накнада за болничке дане се исплаћује највише за 30 дана боравка у
болници у току осигуравајуће године.
Дневна накнада за случај трајања привремене спречености за рад
Члан 18.
Уколико као последица теже болести или теже болести и хируршке
интервенције, односно операције, које су покривене овим посебним условима, код
осигураника наступи привремена спреченост за рад, односно немогућност обављања
редовних радних активности (у даљем тексту: привремена спреченост за рад), а
уговором о осигурању је предвиђена исплата дневне накнаде, осигуравач исплаћује
осигуранику ову накнаду у уговореној висини од првог дана почетка привремене
спречености за рад до последњег дана трајања привремене спречености за рад, али
највише за 30 дана у току осигуравајуће године.
V. ОБАВЕЗА ОСИГУРАВАЧА
Члан 19.
Обавезе осигуравача теку почев од двадесетчетрвртог часа дана који је
наведен у полиси као дан почетака осигурања, под условом да је плаћена премија
осигурања, односно рата премије осигурања, па све до истека последњег дана рока за
који је осигурање уговорено и који је наведен у полиси.
Осигуравајуће покриће престаје даном престанка уговора о осигурању.
Осигуравач исплаћује осигуранику суму осигурања или њен припадајући део,
по полиси која је важила у време настанка осигураног случаја.
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VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Ови посебни услови важе уз закључени уговор о осигурању, односно полису.
За све што није регулисано овим посебним условима примењују се одредбе
Општих услова за добровољно здравствено осигурање.
Члан 21.
Даном почетка примене ових посебних услова, престају да важе Посебни
услови за колективно осигурање лица за случај тежих болести са допунским ризицима
са изменама ДОРЗ.У.203.01.09. (интерно пречишћени текст) у примени од 5. јула 2013.
године када су објављени на интернет страници Републичког фонда за здравствено
осигурање.
Члан 22.
Ови посебни услови, по добијању мишљења Министарства здравља, ступају
на снагу и почињу да се примењују наредног дана од дана постављања на званичну
интернет страницу осигуравача.
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