Mисли
секој пат е
среќен пат.
Осигурување на возила

ПРАВНИ ЛИЦА

Повеќе мобилност – поголема заработка!
Нашите деловни животи се одликуваат со висок степен
на мобилност. А повеќе мобилност значи и повеќе
заработка и поголем просперитет.
Автомобилот нè прави слободни и ние уживаме во
тоа. Преку неговото користење стекнуваме поголема
флексибилност при извршувањето на секојдневните
работни задачи. И токму поради тоа, за повеќето
од нас, „кутијата на тркала“, едноставно стана
незаменлива.
Сепак, најважна е сеопфатната финансиска заштита
на службеното моторно возило, бидејќи тоа чини
многу пари и постојаното зголемување на густината
на сообраќајот носи уште поголема опасност на патот
во нив. Затоа, избегнете ги финансиските предизвици
во вашата компанија при немили штетни настани и
искористете ги уникатните осигурителни поволности.

Осигурување од Автоодговорност
Зелен Картон
Гранично Осигурување
КАСКО осигурување
Каско осигурување на моторни возила претставува
осигурување на возилата кое овозможува покривање на
штетите на сопственото возило независно од причината и
виновникот.

Дополнителна незгода со КАСКО осигурување
Ова осигурување се договара во пакет со потполно
каско осигурување на возилото, а осигурани се
возачот и сопатниците со договарање на повисоки
осигурени суми во однос на автонезгода во случај на:
Смрт поради незгода;
Инвалидитет поради незгода.

КАСКО Плус (ГПС услуги)
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.
Сето ова ќе доведе до намалување на трошоците за
гориво, сервис и осигурување на возниот парк на вашата
компанија, воедно зголемувајќи ја нивната сигурност.

Осигурување на патници во јавен превоз од
последици на несреќен случај – незгода
Осигурени се сите лица, патници во возилото без оглед на
нивната здравствена состојба, општата работна способност
и годините на живот.

Осигурување на одговорноста на
превозниците во домашен и меѓународен
друмски сообраќај – CMR осигурување
UNIQA Осигурување ќе му ги надомести на осигуреникот
сите износи кои тој треба да ги плати врз основа на
докажана одговорност, до максималниот лимит наведен
во полисата.

Осигурување на пратки во
домашен и меѓународен транспорт
UNIQA нуди квалитетно осигурување за време на
транспортот во копнен, поморски и авионски превоз
против сите ризици (ALL Risks) Kлаузула *А*.
Осигурувањето по оваа клаузула покрива загуба или
оштетување на осигуренитe пратки коja ќе настанe како
непосредна последица на:
сообраќајна незгода;
елементарни непогоди;
пожар;
поплава;
делумна кражба;
кражба на целото возило;
разбојништво;
штети настанати при натовар или растовар на стоката.

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

