
Шта треба да знате пре него што почнете да попуњавате формулар 
1. Уколико формулар не ради како треба отворите га помоћу Интернет Експлорер прегледавача.  
2. Попуњени формулар САЧУВАЈТЕ на свом рачунару, затим пошаљите мејлом на  dobrovoljno@rfzo.rs. Уколико не добијете одговор током првог наредног радног дана, 
позовите 011/2053-791. 
3. Путници који се осигуравају морају имати оверене здравствене књижице. 
4. Премија треба да буде уплаћена пре почетка путовања. 
5. Као начин путовања, бирате Индивидуално ако осигуравате једну или више особа које нису у сродству. 
6. Као начин путовања, бирате Породично ако осигуравате две или више особа које су у сродству и тада остварујете попуст од 20%. 
7. Као начин путовања, бирате Групно ако осигуравате више од 10 особа које нису у сродству и тада остварујете попуст од 20%. 
8. Ако се путник осигуравао код нас раније, два или више пута, остварује право на додатни попуст од 5%.
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Притиском на дугме "Попуни уплатницу" сазнаћете како правилно треба попунити уплатницу

Путник 1 Путник 2 Путник 3 Путник 4
Цена осигурања

дин. дин. дин. дин.

Осигуравао сам се код вас  
два или више пута

Осигуравао сам се код вас  
два или више пута

Осигуравао сам се код вас  
два или више пута

Осигуравао сам се код вас  
два или више пута

Породично Групно
*Начин путовања

ГрупноПородично
*Начин путовања

ГрупноПородично
*Начин путовања

ГрупноПородично
*Начин путовања


Шта треба да знате пре него што почнете да попуњавате формулар
1. Уколико формулар не ради како треба отворите га помоћу Интернет Експлорер прегледавача. 
2. Попуњени формулар САЧУВАЈТЕ на свом рачунару, затим пошаљите мејлом на  dobrovoljno@rfzo.rs. Уколико не добијете одговор током првог наредног радног дана, позовите 011/2053-791.
3. Путници који се осигуравају морају имати оверене здравствене књижице.
4. Премија треба да буде уплаћена пре почетка путовања.
5. Као начин путовања, бирате Индивидуално ако осигуравате једну или више особа које нису у сродству.
6. Као начин путовања, бирате Породично ако осигуравате две или више особа које су у сродству и тада остварујете попуст од 20%.
7. Као начин путовања, бирате Групно ако осигуравате више од 10 особа које нису у сродству и тада остварујете попуст од 20%.
8. Ако се путник осигуравао код нас раније, два или више пута, остварује право на додатни попуст од 5%.
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