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Осигурување на објекти во градба и монтажа  

Поради големиот број на потенцијални ризици што се 
неразделен дел при изградбата на градежните објекти, 
изборот на соодветно осигурително покритие за секоја 
фаза од градежните активности треба да се направи со 
исклучителна сериозност и внимание.

Преку договорувањето на осигурителниот пакет ги 
пренесувате на УНИКА можните ризици кои што се  
присутни при изведбата на градежни и монтажни работи 
а кои ќе ја намалат ефикасноста на вашето деловно и 
професионално работење.



Пакети на покритие

Што сè може да се осигура?

�� градежни објекти во градба – новоградби.
�� градежни објекти во градба – реконструкции 

(поправки, доградби, надградби, адаптации).
�� градежен, занаетчиски и инсталационен материјал.
�� опремата која е наменета за вградување 

во осигурениот објект во градба.
�� градежна опрема и помошни објекти кои служат за 

изградба на градежниот објект (помошни згради, 
бараки, складишта, работилници, скелиња и друго).

�� веќе постоечките објекти на кои се 
врши реконструкцијата.

�� помошен градежен материјал и алат во употреба.
�� монтажа на метални конструкции, машинска 

и електро опрема и инсталации.
�� деловно-техничка документација.
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Основни ризици
Пожар, град, удар од гром, 
експлозија, луња, паѓање на 
воздушно летало, манифестација 
и демонстрација, удар со 
сопствено моторно возило, 
градежна и монтажна незгода, 
неспретност,невнимание или 
лоша намера на работникот 
или некое друго лице.

Дополнителни ризици
Зeмјотрес, поплава од внатрешни 
инсталации, поплава-порои и високи 
води, лизгање на тло, одронување и 
зарушување на земјиште, кршење 
машини за инсталации, провална 
кражба и разбојништво, одговорност 
од дејност на изведувачот на 
градежните работи кон трети лица 
и нивниот имот, осигурување на 
градежните работи во гарантниот рок

Осигурување на вработените од 
последици на несреќен случај

Траен инвалидитет и смрт од незгода; 
Приватна одговорност.



Предности на ГРАДБА и МОНТАЖА пакетот

�� покривање на присутни ризици кои можат да 
го загрозат деловниот имот и опремата. 

�� брзо и квалитетно решавање на отштетни 
побарувања, плаќање на премијата и исплата на 
штетите во ЕУР (во денарска противвредност).

�� награда за лојалност кон UNIQA 
преку различни попусти.

Дополнителна сигурност за вработените

Покрај осигурувањето на објектите во градба и монтажа, 
може да се договори колективно осигурување од незгода 
на вработените, со што им се овозможува соодветната 
заштита.

UNIQA на лице место

��www.uniqa.mk 
Овде можете да го најдете нашиот советник.

��+389 (0) 2 32 88 800 
Нашата корисничка поддршка е достапна 
од 8 - 16 часот секој работен ден.

��info@uniqa.mk 
Или едноставно испратете ни E-mail.

��www.misli.uniqa.mk 
Дознајте како се мисли со срцето за својата среќа.

За повеќе информации прашајте го Вашиот личен 
советник за осигурување.

Друштво за осигурување UNIQA ад Скопје, бул.Илинден 1, 1000 Скопје, Македонија


