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Осигурување на куќи и станови  
во рурални средини 

Поседувањето на станови и куќи со повремен престој 
вон градското подрачје е едно од оние места кои го 
обединуваат вашето семејство. Посветеноста, трудот, и сета 
љубов вложена во овие објекти за одмор е една од вашите 
најголеми животни инвестиции.

Често не сме свесни дека оваа повеќегодишно планирана 
инвестиција може да исчезне за момент.
Кога ќе настапи непредвиден штетен настан сигурно би 
посакале сè да биде онака како што било порано.

Затоа, осигурувањето на вашиот градежен објект кој се 
наоѓа во рурална средина е една од најважните одлуки.



Пакети на покритие
За вас креиравме 3 пакети со различни комбинации на 
покритие на ризикот.

Намена

�� постојано ненаселени станбени 
објекти во рурална средина;

�� мебел и техничка опрема во нив.

Пресметка на премија

�� вредноста на осигурениот градежен објект;
�� неговата локација (оддалеченост од 

професионална противпожарна станица);
�� избраниот пакет на ризикот. 

Пакет - понуда
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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

Дополнителни ризици
Зeмјотрес, поплава од 
внатрешни инсталации, поплава-
порои и високи води

Дополнителни ризици
Провална кражба и разбојништво, 
одговорност кон трети лица



Предности на ДОМ и СРЕЌА осигурувањето

�� надомест во случај на оштетување или уништување 
на објектот и опремата од осигураните опасности;

�� надомест на трошоци за поправка;
�� брзо и квалитетно решавање на штетните настани.

Начин на плаќање

�� Одложено на рати според договорена динамика 
согласно Анекс за одложено плаќање на фактурите; 

�� Еднократно во рок од 15 дена по доставена 
фактура, за што UNIQA А.Д Скопје одобрува 
попуст од 10% од полисираната премија. 

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


