
Граве Oсигурување АД Скопје   и Име на друштвото_________________    
Ул.Пиринска 23 Скопје     Седиште_________________________-
Тел:+389/2/310 96 73                 
Факс: + 389/2/311 88 55 

  
 Врз основа на склучените договори за осигурување на живот на вработените во 
друштвото______________________ и Граве Oсигурување АД Скопје склучуваат:      

   СПОГОДБА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

      Член1                                                                                
Од платата на вработените осигуреници Друштвото врши плаќање на корист на Граве 
Осигурување АД Скопје, со седиште на ул. Пиринска бр.23 по основ на доспевање на премија на 
осигурување и како и трошоците кои припаѓаат по полисите за осигурување на живот.   

      Член2                                                                             
По основ на оваа Спогодба, Друштвото врши плаќање на премијата во корист на Граве 
осигурување а.д. Скопје, во денарска противвредност на премијата на осигурување, по среден курс 
на НБРМ на денот на уплатата. 

      Член3                                                                
Прегледот на висината на износот на премијата на осигурување, во евра по вработен осигуреник, 
Граве осигурување ќе го доставува на сметководствената служба на друштвото најдоцна до 14-ти 
во месецот за наредниот месец. 

      Член4                                                                  
Премијата на осигурување на денот на истекот на осигурувањето на Друштвото ја уплаќа на една 
од сметките на Граве Осигурување АД Скопје број: 

- 270-0619249101-76 кај Халкбанк Скопје 
- 300-0000024509-35 кај Комерцијална банка АД Скопје 
- 200-0014806499-93 кај Стопанска банка АД Скопје 
- 380-1185643001-94 кај Про Кредит Банка АД Скопје 
- 240-0700012384-73 кај Уни банка АД Скопје 
- 210-0619249101-69 кај НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 
- 250-0010026498-26 кај Шпаркасе банка АД Скопје 
- 530-0101012727-83 кај Охридска банка АД Скопје 

Со повикување на број: (број на прегледи на доспеани премии на осигурување) 

      Член5                                                                 
Друштвото се обврзува да доколку на вработениот осигуреник, по било кој основ, му престане 
работниот однос во Друштвото, за тоа без одлагање се извести Граве Осигурување АД Скопје, а 
договарачот за плаќање на премијата на осигурување ќе се пренесе на работодавачот кај кого 
именуваниот/та ќе заснова работен однос. 

      Член6                                                                             
Со потпишување на оваа спогодба, страните се обврзуваат да во потполност ги извршат сите 
обврски кои произлегуваат од истата, а во согласност со законските прописи. 

Датум_________________ 

Граве Осигурување АД Скопје                                                                                                                                                     

(овластено лице)      (овластено лице) 

 (шеф на сметководство)                 (шеф на сметководство) 

 


