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Преваре у осигурању 

Као у сваком процесу у друштву где постоји велика количина новца у оптицају, која је 

наизглед лако доступна, долази до покушаја преваре. Превару могу да ураде или покушају да 

ураде различите стране у овом процесу, а понекад то раде и у међусобној сарадњи. Разлог 

раширености ове појаве је чињеница да су осигуравајућа друштва велике компаније, често 

мултинационалне, тако да људи који имају директан интерес у повећању профита фирме седе јако 

далеко од оних који покушавају да причине штету осигуравајућем друштву. Једино добра и 

организована интерна контрола може да открије оне који су већ починили превару, као и да 

превентивно  делује против оних који би се усудили да покушају тако нешто. 

Преваре могу бити: 

• Од стране запослених у осигуравајућем друштву 

• Од стране осигураника  

• Губици због незнања и лоше обављеног посла од стране запослених у осигуравајућем 

друштву 

• Комбинације претходних варијанти 

Према начину настанка преваре могу бити: 

• Саобраћајне незгоде које се нису ни догодиле 

• Саобраћајне незгоде које се нису догодиле на наведени начин, или на наведеном месту 

• Саобраћајне незгоде код којих трагови не одговарају пријављеној саобраћајној незгоди 

У свим овим комбинацијама често учешће узимају и поједини службеници државних 

институција попут полиције или царине, али они нису у могућности да спроведу целокупну превару 

без учешћа и организације осигураника или особа запослених у осигуравајућем друштву. 

Преваре од стране запослених у осигуравајућем друштву могу бити: 

• Давање бонуса осигуранику који овај није заслужио 

• Уписивање нетачних података (број мотора, број шасије, година производње...) 

• Различити подаци се уписују у примерку полисе који иде осигуравајућем друштву  у односу 

на оне примерке који иду полицији и осигуранику.  Тако се добије да под истим бројем 

полисе осигуравајуће друштво мисли да је осигурано јефтино возило са малом 

працемијом,  а осигураник заправо поседује скупље возило за које је платио малу премију. 

• Прављење фотомонтаже оштећења, односно фотографисање изблиза оштећења која не 

припадају поменутом возилу чија је полиса и поправљање  другог возила које уопште није 

оштећено у поменутом штетном догађају. 

• Беспотребно давање повећане количине радних сати сервису за поправку 

• Одобравање делова за замену, иако су за поправку, тако да осигураник поправи део и 

задржи разлику новца за себе 



• Учестано слање оштећених лица са возилима у сервисе са којима постоји претходан 

договор око извођења неких од претходно описаних превара   

• Фалсификовање докумената (датум важења осигурања и сл) како би штетни догађај био 

покривен од стране осигуравајуће куће, фалсификовање записника полиције итд... 

Преваре од стране осигураника: 

• Фалсификовање докумената која се прилажу 

• Скривање правог идентитета возила (стављање неодговарајућих  регистарских таблица на 

возило, мењање броја возила и сл.) 

• Пријављивање старих штета као саставног дела нове штете 

• Намерно изазивање саобраћајних незгода или постављање већ оштећених возила на 

коловоз у позицију тако да изгледа као да се СН управо догодила  

• Давање лажних рачуна тако да изгледа да су они део надокнаде пријављене штете, а 

заправо су плаћени за неко друго возило 

• Премештањем делова који се лако скидају са оштећеног возила на своје (пример: браник 

није страдао у судару, а пребаци се делимично оштећени са другог возила, како би се и тај 

део поправио - прављење једног возила од више њих)  

• Пријава штете коју је неко је неко сам изазвао уз изјаву осигураника да је он крив за њу, 

договор са осигураником који већ има каско осигурање да је одговоран за СН. 

• Договор са службеником МУП-а о прављењу фиктивног записника о СН која се није ни 

догодила, или измена важних ставки записника 

• Пријава крађе, иако је возило продато 

• Избегавање враћања новца у случају да је предмет крађе накнадно пронађен 

• Намерно изазван пожар како би се наплатила максимална сума осигурања (али за ово 

мора постојати добар разлог зашто возило није продато, јер би се тако узела већ сума – 

пример: украдено возило из иностранства које је осигурано са фалсификованим 

документима) 

• Покушај наплате осигурања по основи аутоодговорности од друге осигуравајуће куће, и од 

своје по основу каска. 

 

Губици изазвани незнањем или аљкавошћу могу бити: 

• Лоше процењена штета где је дат део за замену, а може се поправити, или давање 

превелик број норма часова за рад и прихватање превеликих рачуна за потрошан 

материјал 

• Премала процена штете и слаба склоност ка договору са другом страном, што на крају 

доводи до судског спора који је најскупље решење за осигуравајуће друштво 

• Губитак документације, фотографија (што не мора да утиче на висину штете, али уколико 

неко има информацију да је нешто изгубљено, може то да злоупотреби) 

• Грешком прихватање одговорности за исплату штете, иако је она обавеза неког другог 

• Прихватање изјава учесника СН у европском извештају, или прихватање записника МУП-а 

без критичког осврта. 

 

 



 

Одбрана од превара 

Одбрана од превара се врши добром разменом информација са другим осигуравајућим кућама 

или са МУП-ом, као и добром контролом и обуком запослених.  Електронска умреженост је довела 

до тога да су многе преваре које су у прошлости постојале сад фактички немогуће. Пример из 

прошлости је да се каско осигурате код 3 осигуравајуће куће и да изазовете судар и наплатите 

новац од све три куће. 

Са мог личног аспекта, свака превара са осигуравајућом кућом, чак и да прође, доводи до мале 

финансијске користи, тако да није исплатива на дужи временски период. „Под лупу“ се стављају 

сви они за које се испостави да имају много одштетних захтева у неком кратком периоду времена, 

јер је то статистички немогуће. Сарађује се са унутрашњом контролом МУП-а како би се спречило 

повезивање људи из различитих фирми  заинтересованих за овај вид криминала.  

До увиђајне екипе је, односно МУП-а,  брз излазак на терен (што спречава могућност договора 

и реализације преваре на месту СН), као и квалитетно обављен увиђај и направљен записник. 

Осигуравајућа кућа одговорним радом и контролом унутар својих редова  спречава настанак 

превара. Такође  анализом одштетних захтева и ангажовањем приватних истражитеља понекад се 

проверавају наводи из пријава. 

Такође и тужилаштво и суд брзом реализацијом  предмета доприносе томе да нико ни не 

покушава ову врсту криминала, јер зна да ће бити санкционисан. Одређивањем адекватних висина 

казни за ова дела, законодавац  може допринети превенцији оваквих дела. 

Произвођачи возила су обележавањем ВИН броја (VIN – vehicle identification number) на многе 

делове возила делимично спречили могућност препакивања возила и повећали шансу да се такав 

покушај открије. Број се уписује утискивањем, ливењем, урезивањем, ласером... Уписивањем броја 

на више места је смањена могућност да се број на једном месту прекуца, тако да украдено возило 

постане легално уместо неког слупаног легалног возила које је послато на отпад. Помоћу 

интернета данас је једноставно пронаћи сва места где се ти бројеви стављају на возило. 

Са почетком осамдесетих година прошлог века усвојен је стандард како се прави поменути 

број, који сад користе сви произвођачи возила. Број садржи 17 карактера који означавају следеће 

податке: 

• 1-3  словна ознака земље порекла возила и произвођача возила 

• 4-8 карактеристике возила (мотор, опрема) 

• 9 контролни код 

• 10 година модела (обележавају се са 1,2,3, А, Б ...) 

• 11 код фабрике 

• 12-17 секвенцијални број који дефинише конкретно возило 

 

  Фалсификовање овог броја се може извршити уклањањем лима са старим бројем, и 

убацивањем новог лима са новим бројем, брушењем старог броја и прекуцавањем новог, 



преправљањем старог броја на нови заменом неке од ознака, превлачењем слоја меког метала 

попут олова или калаја и уписивањем новог броја. Наравно, све ово је јако компликовано одрадити 

обзиром да  је број уписан на сва стакла на возилу, и многе делове возила. 

Фалсификовање се врши тако што се возилу додају ознаке неког постојећег возила које 

није крадено, или тако што му се додају непостојеће ознаке. Потом се врши легалан увоз и 

регистрација таквог возила. 

За откривање фалсификата осим визуелног прегледа се користе апарати који проверавају 

да ли се дебљина слоја боје разликује од фабричке,  који скенирају магнетном резонанцом , „х“ 

зрацима како би се открила унутрашњост материјала итд. 


