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Осигурување на возила

КАСКО

Повеќе мобилност – поголема слобода!
Каско осигурување на моторни возила претставува
осигурување на возилата кое овозможува покривање на
штетите на сопственото возило независно од причината
и виновникот.

Потполно КАСКО осигурување
Со потполно Каско осигурување се добива комплетна
финансиска сигурност при користење на возилото, со
оглед дека ги опфаќа следните осигурени ризици:
сообраќајна незгода, како превртување,
судар, удар, урнување и слично;
паѓање на предмет врз возилото
или удар од некој предмет;
пожар;
ненадејно надворешно термичко или хемиско дејство;
експлозија (освен експлозија од нуклеарна енергија);
бура, град, снежна лавина;
поплава, порој и високи води;
паѓање на воздушни летала;
манифестации и демонстрации;
злонамерни постапки на трети лица;
кражба, противправно одземање
на возило и разбојништво.
Освен возилото, со потполно Каско осигурување може
да се осигура и дополнителната опрема на возилото
како радио систем, приклучни уреди, прибор, резервни
делови, рекламни натписи.

Делумно КАСКО осигурување
Осигурување без вклучен ризик кражба
Делумното Каско осигурување без вклучен ризик
кражба ги вклучува сите погоре наведени ризици освен
ризикот од кражба, противправно одземање на возило
и разбојништво.
Осигурување на стакла
При склучување на полиса за Автоодговорност може да
се склучи и делумно Каско осигурување на стакло од
кршење.
Осигурување на возила за време на мирување
Делумното Каско осигурување на возила за време на
мирување вклучува сите погоре наведени ризици освен
ризикот од сообраќајна незгода, како превртување, судар,
удар, урнување и слично. да се осигура и дополнителната
опрема на возилото како радио систем, приклучни уреди,
прибор, резервни делови, рекламни натписи.

Пресметка на премија
За патничко моторно возило со вредност од 10,000 € со
вклучен попуст за АО полиса (10%) и соработка (10%):

Франшиза

со вклучен ризик
КРАЖБА
без ГПС уред

со ГПС уред

без франшиза

17,485 ден.

16,406 ден.

200 €

11,956 ден.

11,218 ден.

300 €

9,714 ден.

9,114 ден.

500 €

6,725 ден.

6,310 ден.

Доколку е склучено осигурување со франшиза постои
можност за откуп на франшиза кај осигурувањето на
стаклата на возилото. Ова значи дека штетата направена
на стаклата ќе биде исплатена во целост.

Предности на UNIQA КАСКО осигурувањето
Единствени на пазарот ја наградуваме Вашата лојалност
- сите корисници на КАСКО осигурување добиваат:
флексибилна динамика при плаќањето – клиентот сам
го бира начинот на плаќање, во целост или на рати;
брзо решавање на штетни случаи.
Бројни попусти кои можат значително да ја намалат
вашата осигурителна премија:
за АО полиса во UNIQA – 10%;
за динамика на плаќање – оддеднаш на
годишно ниво во рок од 15 дена – 10%;
за ризик кражба со вграден ГПС уред
(15% за патнички и 7,5% за товарни возила);
бонуси – доколку не настанала штета во изминатата година.
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