Mисли

заштедата

започнува со
осигурувањето.
Осигурување на возила

КАСКО ПЛУС

Планирате да купите ново возило?
Сакате дополнителен надзор во
движењето на возилото?
UNIQA за своите клиенти кои ќе ги осигураат своите
патнички возила или деловниот возен парк со КАСКО
осигурување нуди високо квалитетни и врвни уреди за
ГПС лоцирање од фирмата Enfora. За истите, сервисот и
надградбата се вклучени во месечното одржување.
Продуктот КАСКО Плус придонесува кон намалувањето
на трошоците за гориво, сервис и осигурување на вашето
возило или возниот парк на вашата компанија, воедно
зголемувајќи ја нивната сигурност.
За лична употреба UNIQA ГПС системот нуди увид во
вашето возило, различни видови на известувања со кои
возилото е побезбедно – полесно пронаоѓање на возилото
при кражба и други поволности и извештаи.
Компаниите кои ќе го вградат UNIQA ГПС системот ќе
имаат опции за зголемена контрола врз возниот парк
како и подобрување на продуктивноста и работната
дисциплина, а исто така ќе се спречи и неавторизирано
користење на возилата од Вашата компанија.

Карактеристики на КАСКО Плус системот
Следење

на едно или повеќе возила во живо во
Република Македонија и / или низ целиот свет;
Следење на брзина на движење и локацијата во живо;
Извештаи за места на посети, времетраење на секое
застанување, потрошувачка на гориво врз база на
просечна потрошувачка, пресметка на изминат
пат и време од точка до точка или за период;
Извештаи за вкупното време на искористеност
на возилото (вклучен / исклучен мотор);
Извештаи за времето поминато во стоење во место
на возилото со вклучен мотор, најголема постигната
брзина и просечна брзина на движењето;
Преглед на историјата низ државата или во странство
(макс. до 10 години);
Известување за движење со исклучен мотор;
Известување за надминување на
максималната брзина делницата од патот,
нагло сопирање и забрзување;
Известување за влегување и / или излегување
од определена зона (Geofencing);
Известување за подолго запирање со вклучен мотор;
Известување за пречки во работата на
ГПС уредот (кинење на кабли).

UNIQA ГПС локатор

Договор за КАСКО во

Без договор

UNIQA на 3 години*

Еднократен
надоместок за
ГПС уредот и
инсталација

0 ден.

7200 ден.

Месечна
претплата
само за во МК

450 ден.

500 ден.

Месечна
претплата
за цел свет

615 ден.

650 ден.

* ГПС уредот се дава на користење.

Експертска поддршка
Со користењето на UNIQA ГПС локатор вие добивате
совети, препораки и обука од нашиот експертски тим
задолжен за имплементација и контрола на системите.

Предности на КАСКО Плус пакетот
Лојалните клиенти кои ќе склучат договор за Каско
осигурување со траење од три години ги добиваат
следните бенефиции:
бесплатен ГПС уред
бесплатна инсталација
попуст на претплатата.

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.ВМРО 3, 1000 Скопје, Македонија

