ОСИГУРУВАЊЕ НА
ДОМАЌИНСТВО
ДОМОТ СЕ ГРАДИ ЦЕЛ ЖИВОТ.
Тоа е нашата животна приказна, во него се преплетуваат нашето
минато и иднината. Во домот постојано вложуваме, а забораваме
колку лесно може да го изгубиме. Затоа е потребно осигурување
кое ќе ни обезбеди материјална сигурност и при непожелни,
ненадејни настани било да се работи за човечки фактор или за
огромната сила на природата.
Осигурувањето на домаќинство на Осигурувaње Македонија
е понуда од три различни осигурителни полиси скроени да ги
задоволат Вашите потреби, можности и начин на живот и во
голема мерка да ги намалат последиците при можни штети:

• ЕКОНОМИЧНА ПОЛИСА
• ПРОШИРЕНА ПОЛИСА
• СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИСА
Полисите меѓусебе се разликуваат во однос на ризиците кои ги
покриваат, како и во однос на предметите и подвижниот имот кои
се осигуруваат.
Стапете во контакт со нашите агенти, одберете ја полисата која
најмногу одговара на Вашите потреби и можности и обезбедете
му сигурност на својот дом.

ПРЕДНОСТИ, ПОПУСТИ И МОЖНОСТИ

НЕСРЕЌИТЕ ДОАЃААТ НЕОЧЕКУВАНО

НАШИТЕ ПОЛИСИ СЕ ЕДИНСТВЕНИ ПОРАДИ ТОА ШТО НУДАТ НОВИ
ПРЕДНОСТИ, ПОПУСТИ И МОЖНОСТИ ЗА ВАШИТЕ ПОТРЕБИ.

ПОЛИСИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА ВИ НУДАТ ПОКРИТИЕ
НА ШТЕТИТЕ ОД НЕНАДЕЈНИ НЕСРЕЌИ ОД РАЗЛИЧНА ПРИРОДА,
ОВОЗМОЖУВАЈЌИ МУ СИГУРНОСТ НА СЕКОЈДНЕВНОТО ЖИВЕЕЊЕ ВО
ДОМОТ.

• Се осигуруваат и градежните објекти и покуќнината во нив
• Премијата за годишното осигурување е соодветна на нашиот стандард
• Откупена е амортизацијата кај станбени објекти*
• Може да одберете и дополнителна заштита преку дополнителните ризици
• Можност за осигурување на станбените објекти кои ги користите за деловни цели
• Можност за поврат на парите во рок од 14 дена по склучувањето
• Се осигуруваат и ненаселени станови и викендици**
• Посебно проширување на покритие стакло од кршење
* важи само за проширена и специјална полиса
** важи само за економична полиса

ПОПУСТИ НА ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ДОБИВАТЕ
ПРИ СЛЕДНИВЕ СЛУЧАИ:
• За поседување на атестирани алармни уреди, блиндор врати и код-ки сеф и сл.
• За обнова на осигурување
• За немање на штети
• За франшиза
• За осигурување на група објекти
• Посебен попуст како дел од СЕМЕЕН ПАКЕТ
• За еднократно плаќање на премијата
• За лојалност
За сите детали побарајте ги Условите
за осигурување на домаќинство на
Осигурување Македонија
а.д. Скопје - Виена Иншуренс Груп.
За бесплатна пресметка симнете
образец Понуда за осигурување
домаќинство од нашата веб
страница или јавете се на нашите
агенти, застапници и брокери.

ОСНОВНИ ОСИГУРЕНИ РИЗИЦИ

(опасности што може да предизвикаат штета)

• Пожар
• Удар од гром
• Експлозија
• Луња и град
• Граѓански безредија, синдикални и политички собирања
• Паѓање на летала
• Провална кражба и разбојништво
• Излевање на вода од инсталации
• Удар од возило*
• Вандализам*
• Тежина не снег и мраз**
• Штети на инсталациите
* не се покриени со економичната полиса
** не се покриени со економината и проширената полиса

Осигурувањето на домаќинство е основно осигурување за секој дом и со него меѓу
другото се покриваат последици од природни несреќи и катастрофи.
Со плаќање на дополнителна премија за секој ризик поединечно, осигурувањето ги
покрива и следните дополнителни ризици:
• Поплава, порој и висока вода • Слегнување на земјиште • Снежна лавина • Земјотрес

www.insumak.mk/domakinstva.php

ШТО ВСУШНОСТ ЗНАЧИ ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС?
При купување на полиса со дополнителен ризик од земјотрес можете да договорите да ви
бидат надоместени штети на осигурениот дом, кои би биле предизвикани од земјотрес кој
ја надминува магнитудата од 3.5 по Рихтеровата скала.

ДО КАДЕ СЕ ПРОСТИРА ВАШИОТ ДОМ?
Нашето осигурување на домаќинство опфаќа голем дел од објектите што го сочинуваат
вашиот дом и го сочинуваат вашето секојдневно живеење.

ШТО ОСИГУРУВАМЕ СО ПОЛИСИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО?
ШТО
ОСИГУРУВАМЕ

ЕКОНОМИЧНА
ПОЛИСА

ПРОШИРЕНА
ПОЛИСА

СПЕЦИЈАЛНА
ПОЛИСА

Станбени објекти
Гаража, летна кујна,
придружни објекти, подрум
Електричната, водоводната,
вентилационата, канализационата
и инсталацијата за централно
греење на станбениот објект
Подвижен имот во објектот
што се осигурува (облека,
покуќнина и сл.)
Мебел, електрични апарати
ТВ аудио и видео-опрема,
алармен уред
Компјутери и компјутерска
опрема
Готови пари, хартии од
вредност, златници
Накит, часовници, скапоцени и
полускапоцени камења
Скапоцености, вази, сребрени
предмети, крзна, слонова коска
Уметнички слики и скулптури
Оружје со уредна дозвола
Станбен објект во деловни цели
Имот земен под наем на лизинг

ПОМОШ ВО НАЈТЕШКИТЕ МОМЕНТИ
ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА Е СО ВАС И ВО НАЈНЕОЧЕКУВАНОТО.
ДОКОЛКУ ВАШИОТ ДОМ Е ТОЛКУ ОШТЕТЕН ШТО ВО НЕГО НЕ МОЖЕ
ДА СЕ ЖИВЕЕ, НАШИТЕ ПОЛИСИ ПОКРИВААТ И ТРОШОЦИ ЗА
ПРИВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ.
Со новото осигурување на домаќинство во основната стапка се вклучени и трошоците за
Ваше нужно сместување, односно Осигурување Македонија ќе ви ги покрие трошоците
за:
• изнајмување на наместен станбен објект со слична големина според цените
во околината на местото на живеење, се додека вашиот дом не се оспособи
за нормално живеење.
• Преселба на вашиот имот, доколку се решите трајно да се иселите од местото
на осигурување.

СПЕЦИЈАЛНИ ОГРАНИЧУВАЊА:
Економична полиса
до 1000 евра

Проширена полиса
до 1.500 евра

Специјална полиса
до 2.500 евра

Со специјалната полиса Осигурување Македонија Ви ги покрива и трошоците за
привремена неупотребливост, односно загубената заработка доколку го издавате
објектот.

Подвижен имот во други
градежни објекти

ПАРИ, ВРЕДНОСНИ ХАРТИИ, ЗЛАТНИЦИ И СКАПОЦЕНИ ПРЕДМЕТИ

Пловила кои се наоѓаат
внатре во градежните објекти

За прв пат на нашиот пазар со проширената и специјалната полиса за осигурување
на домаќинството се осигуруваат пари, вредносни хартии, златници што ги имате во
вашиот дом, како и другите скапоцени предмети што ги поседувате, а се наоѓаат во
домот.

- се осигурува

- не се осигурува

СПЕЦИЈАЛНИ ОГРАНИЧУВАЊА:
ПОДВИЖЕН ИМОТ

ЛИМИТИ
ПРОШИРЕНА
ПОЛИСА

СПЕЦИЈАЛНА
ПОЛИСА

Готови пари, хартии од вредност, златници

До 100 евра

До 250 евра

Накит, часовници, скапоцени и полускапоцени камења

До 250 евра

До 1500 евра

Скапоцености, вази, сребрени предмети, крзна, слонова
коска

До 250 евра

До 1500 евра

Уметнички слики и скулптури

До 750 евра

До 1500 евра

Оружје со уредна дозвола

До 500 евра

До 500 евра

СИГУРНОСТ И ВО НАЈНЕСИГУРНИТЕ
СИТУАЦИИ
ПОЛИСИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА НУДАТ И ОДРЕДЕНО
ПОКРИВАЊЕ НА ШТЕТИТЕ НАСТАНАТИ ОД ПРОВАЛНА КРАЖБА И
РАЗБОЈНИШТВО, А ИСТО ТАКА ВИ НУДАТ ОПЦИОНАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ КОН ТРЕТИ ЛИЦА.
СО ОСИГУРУВАЊЕТО НА ДОМАЌИНСТВО НА ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА ПОКРИЕНИ СЕ
ШТЕТИТЕ НАСТАНАТИ ОД ПРОВАЛНА КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО ДО СЛЕДНИОТ ЛИМИТ:
Економична полиса
до 750 евра

Проширена полиса
до 5.000 евра

Специјална полиса
нема лимит

СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИСА
Единствено со специјалната полиса за осигурување на домаќинството се осигурува:

• Вашиот станбен објект кој го користите во деловни цели (со доплата)
• ЦД, ДВД, аудио и видео касети, компјутерски дискети и други носачи на
податоци

• Накит, часовници, скапоцени и полускапоцени камења до 1.500 евра
• Вазни, сребрени предмети, крзна, посребрени и позлатени предмети, слонова
коска до 1.500 евра

• Подвижен имот земен под наем или лизинг до 500 евра
• Пловила внатре во градежен објект
• Злоупотреба на граѓански чекови и кредитни картички од штети настанати од
провална кражба и разбојништво до 250 евра

• Штети настанати надвор од местото на живеење до 500 евра во масивен
КОМПЈУТЕРИ, АУДИО И ВИДЕО ОПРЕМА (од пожар, провална кражба
и разбојништво)
Во случај на загуба или штета на телевизорот, аудио и видео опремата, на компјутерот
или компјутерската опрема, максималната сума која ќе ви биде исплатена по поединечен
предмет е регулирана со следното специјално ограничување:

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ КОН ТРЕТИ ЛИЦА
Ова осигурување е опционално. Се однесува на ваша заштита доколку со Вашето
домаќинство или вашиот имот направите штета на соседните објекти и на соседите.
ПРИМЕР: Доколку направите штета од излевање на вода на соседниот стан

СПЕЦИЈАЛНИ ОГРАНИЧУВАЊА:
Економична полиса*
до 500 евра по поединечен
предмет

објект и до 250 евра во друг објект.

Проширена полиса

Специјална полиса

до 500 евра по поединечен
предмет		

до 750 евра по поединечен
предмет		

* со економичната полиса со основната стапка не е покриено осигурувањето на компјутери и компјутерска опрема

МОЖНОСТИ ПРИ ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА:
• Можности за плаќање на рати
• Плаќањето може да се изврши директно од вашата сметка во деловна банка
со траен налог

ШТО ДА НАПРАВИТЕ КОГА ЌЕ ВИ СЕ СЛУЧИ
ШТЕТА ИЛИ ЗАГУБА?
Кога ќе настане штета или загуба, вие мора:
• Да ги преземете сите неопходни мерки за да ја намалите штетата или да
спречите понатамошна штета
• Да доставите веднаш целосен извештај до полицијата ако:
• Знаете или се сомневате дека се случила кражба на имотот
• Некој има провалено во вашите простории
• Некој предизвикал злонамерна штета на вашиот имот
• Вашиот имот е оштетен од пожар или експлозија
• Да не признавате никаква одговорност, понуда, ветување или исплата во
врска со било кој настан, без да добиете наша согласност
• Да нè известите за времето на штетата по телефон или лично
• Да го зачувате оштетениот имот и истиот да биде достапен за контрола од наш
претставник
• Да не давате овластувања никому за поправка или за замена на што и да е
без наше одобрение

КАКО ДА ПОДНЕСЕТЕ ОТШТЕТНО ПОБАРУВАЊЕ?
Во рок од 3 дена од настанот за кој барате отштета треба да го
пополните и доставите нашиот формулар за штети. Треба да ги доставите
сите информации и документацијата која се бара од наша страна за
потврдување на штетата.
Исплата на надомест - Во рок од 15 дена од комплетирање на документација.

