
Упатство за зелена карта 

1.1. Како да постапите доколку се случи сообраќајна незгода во странство: 

•  Не го поместувајте возилото; 

• Погрижете се за повредените лица (доколку има); 

• Повикајте полиција и побарајте полициски извештај – записник; 

•  Доколку сте во можност фотографирајте го местото на настанот и оштетеното возило; 

•  Во случај на незгода со мала материјална штета пополнето Европски извештај за 

сообраќајната незгода кој е идентичен на сите јазици; 

• Разменете копии од зелена карта; 

• Потполнете ги потребните формулари (Европски извештај за сообраќајна незгода) и 

внимавајте на објективноста на истите; 

•  Ако настане несреќа за која Вие не сте виновни, зелена карта не Ве штити Вас односно не 

ги покрива Вашите штети. Во тој случај, во зависност од тоа во која земја е настаната 

незгодата, надлежност за решавање на склучената штета има земјата дека е склучен 

настанот поради што е потребно да пријавите штета во Бирото за зелена карта во земајта 

во која се случила незгодата или да се обратите на наведените телефони во самата зелена 

карта; 

• Во случај кога Вие сте одговорни за незгодата, односно кога истата е случена по Ваша вина, 

еден примерок од зелената карта му давате на оштетениот или на полицијата која врши 

увид. Веднаш по враќањето во Р.Македонија, задолжително треба да ја известите 

компанијата која го издала зелениот картон – АД Осигурителна полиса – Скопје, Сектор за 

штети, со приложување на Ваша писмена изјава (во која објективно ќе го опишете начинот 

на кој дошло до незгодата.) Само на таков начин можеме да Ве штитиме од барањата за 

надомест на штети насочени против Вас и истите да ги исплатиме во Ваше име; 

• Доколку имате потреба од дополнителни информации, можете да се обратите кај некој од 

нашите вработени од Одделението за штети за тел: 02/3244-611 во работно време од 08 

до 16 часот, а од 16 до 21 часот сите информации може да ги добиете на нашиот тел: 

075/432-733. На инфо телефонот може да добиете информации во текот на неработните 

денови (викенд и празници) од 08 до 21 часот. 

1.2. Осигурителни компании со кои имаме склучено коресподентски договор АД Осигурителна 

полиса – Скопје има склучено коресподентски договори со осигурителни друштва во странство 

каде што може да се обратите во случај на сообраќајна незгода. Тие ќе Ве упатат или ќе Ви 

помогнат да го остварите првото на надомест на штета во надлежната осигурителна компанија 

која ја  издала полисата на возилото кое ја причинило штетата. 


