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Осигурување на станови, куќи и 
членови на домаќинството 

Нашите четири ѕида се место каде што се чувствуваме она 
што навистина сме. Тука ја планираме иднината, тука ги 
доживуваме најсреќните моменти, оттука тргнуваме во 
истражување на светот... И тука секогаш се враќаме, за 
да собереме енергија за нови достигнувања. 

Планирањето, финансирањето и опремувањето на 
домот, секако, претставува една од најважните животни 
инвестиции. Било што да планирате, добро е да сторите 
сè вашето најважно место да го осигурате.

Затоа, Ви ја претставуваме програмата за осигурување 
Дом и Семејство која е изготвена со цел да ви понуди 
најдобро осигурително покритие по ваша мерка, со  цена 
според Вашите можности.  



Пакети на покритие

За вас креиравме три пакети со различни комбинации 
на покритие на ризикот.

Премија за осигурување

Висината на премијата зависи од вредноста на вашиот 
имот и избраниот пакет на ризици.

За просечно уреден стан од 50 м2, во зависност од 
одбраниот пакет на покритие – годишната премија ќе ве 
чини 20- 80 Евра. 
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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 вклучувајќи и од 
соседите, поплава-порои и 
високи води, кршење стакла, 
кршење машини за инсталации, 
провална кражба и разбојништво, 
одговорност кон трети лица

Осигурување на членови 
на семејството: 

�� Несреќен случај  - незгода:
 - Траен инвалидитет;
 - Смрт од незгода.

�� Приватна одговорност.



Што сé може да се осигура?

�� опремени и неопремени станбени објекти; 
�� помошни простории и гаражи;
�� предмети во домаќинството;
�� уметнички предмети и антиквитети;
�� предмети во подрум и гаража;
�� членови на семејството и
�� приватна одговорност.

Поволности

�� можност за избор на пакет на ризици 
според Вашите потреби;

�� можност за избор на премија за 
осигурување според Вашите можности.

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


