
ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВО

УДОБНО КАКО ДОМА



КОИ РИЗИЦИ И ОПАСНОСТИ ГИ 
ОСИГУРУВАМЕ?

Природни и временски непогоди, ризици и опасности што може да му наштетат 
на вашиот објект и покуќнина

За да се чувствувате секогаш удобно дома, важно е да знаете дека некој е тука 
за вас, подготвен веднаш да помогне и при најнеочекуваното.

Тука сме да ги санираме последиците од  природни несреќи и катастрофи. 
Осигурувањето ја превенира неизвесноста и ги зголемува удобноста и 
сигурноста, само треба навреме да се договори.

Домот е онаму кај што е срцето, а таму секогаш треба да 
ни е најудобно. 

Токму зашто сите домови, како и срцата – се различни, 
нашите понуди за домаќинско осигурување се 
флексибилни и приспособени во однос на:
• Кои ризици и опасности се покриени?
• Што е предмет на осигурување ?
• Кои штети се опфатени со осигурувањето?

Секој дом треба да има своја полиса  

Скроивме 5 различни полиси од кои може да избирате, 
ваше е само да ја пронајдете најсоодветната

економичната полиса е основното, а неопходното за 
секој дом  (се осигуруваат и ненаселени станови и 
викендички)
проширената полиса е најстандардна полиса 
специјалната полиса е уникатна доколку имате 
посебни барања за осигурување на вашиот имот 
проширената плус полиса  е оптимална за комплетно 
покритие на секој дом – НОВО!
хипотекарната полиса ќе ви користи за винкулација за 
кредит од банките

Разгледајте ги деталите во понатамошниот текст и, 
доколку ви се потребни дополнителни информации, 
сакате понуда скроена за вас или калкулација:

• јавете се на телефонскиот број 02 3 115 188
• посетете ја нашата интернет-страница insumak.mk 
• пишете ни порака на нашата страница на „Фејсбук“    
  facebook.com/insumak.mk/

Основни 
осигурени ризици 
за секој дом 

Економична
полиса

Проширена
полиса

Проширена 
плус
полиса

Специјална
полиса

Пожар √ √ √ √

Гром √ √ √ √

Експлозија √ √ √ √

Луња √ √ √ √

Град √ √ √ √

Манифестација и 
демонстрација

 √  √  √  √

Летала √ √ √ √

Удар на возила X √ √ √

Вандализам X √ √ √

Тежина на мраз 
и снег

X X X  √

Мраз X X √ √

Излевање на вода 
од инсталации во 
станбени објекти

√ √ √ √

√– покрива
X– не покрива

•

•
•

•

•



ПОКРИТИЕ ЗА РИЗИЦИТЕ ШТО НАЈЧЕСТО 
СЕ СЛУЧУВААТ 
Од нашето искуство ја приспособивме понудата кај штетите што најчесто ги 
вознемируваат домаќинствата.

* Излевање на вода од инсталации во станбени објекти (со овој ризик се 
покриени и штети настанати од излевање на вода од олуци и од цевки за 
одвод на дождовница како последица од неочекувано и ненадејно паѓање на 
големи количини атмосферски води – до 150 евра).

*  Штети на самите инсталации на станбениот објект до 50 евра со проширена 
и проширена плус полиса, а неограничено со специјалната полиса.

Ризикот мраз веќе без доплаќање  во специјалната и во проширената плус 
полиса.   
• Исплаќаме штети од замрзнувањето на водата или други течности во водоводни, 
одводни (канализациски) инсталации и инсталации за греење и ладење. 

НОВО

НОВО

Полисите се договараат во согласност со 
Условите за осигурување на домаќинство, 
во нив ќе најдете повеќе детали.   

www.insumak.mk

ПРОВАЛНА КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО – НЕ МОЖЕМЕ 
ДА СПРЕЧИМЕ, НО ЈА НАДОМЕСТУВАМЕ ШТЕТАТА
(Со нашите полиси имате и одредено покритие на штетите настанати и 
од овој вид опасности за имотот)

Штети настанати 
од ризикот 
провална кражба и 
разбојништво 

Економична
полиса
до 750 €

Проширена
полиса 
до 5 000 €

Специјална
полиса 
нема лимит

Проширена 
плус полиса 
до 7 500 €

ПОТРЕБА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД 
ДОПОЛНИТЕЛНИ РИЗИЦИ
Во зависност од вашата потреба и од местоположбата на имотот, тие ќе ви 
донесат дополнителна сигурност . Полисата може да ги покрива и следните 
дополнителни ризици:  

• поплава, порој и високи води
• слегнување на земјиште
• снежна лавина
• земјотрес

Можности и за посебно проширување на покритието за стакло од ризикот 
кршење.

Земјотресот не може да се предвиди ни секунда порано, треба навреме да го 
осигуриме домаќинството! 

Со дополнителен ризик од земјотрес  може да договорите да ви бидат 
надоместени штети на осигурениот дом што би биле предизвикани од земјотрес 
што ја надминува магнитудата од 3,5 по Рихтеровата скала. 

Покритието за земјотрес 
• може да го договориме со и без ваше учество во штета (франшиза)
• ги опфаќа и штетите од неконструктивни пукнатини на објектите, што е        
  дополнителна удобност за клиентите



ДО КАДЕ СЕ ПРОСТИРА ВАШИОТ ДОМ?
Нашето осигурување на домаќинство опфаќа објекти што го сочинуваат 
вашиот дом, предмети, опрема и покуќнина, а за секој поголем дом нудиме и 
дополнителни покритија.

Полисите се разликуваат и по вредноста на осигурениот имот. Разгледајте 
опции кај полисите што опфаќаат покритие на сегашната вредност на објектот 
или на новонабавната градежна вредност. Нашите продавачи се подготвени да 
ви помогнат што е најдобар избор за вас. 

Што осигуруваме со основната 
премија?

Економична 
полиса 

Проширена
полиса

Проширена 
плус полиса

Специјална
полиса

Станбени објекти (куќи, згради) √ √ √ √

Подвижен имот во објектот што 
се осигурува (облека, покуќнина, 
мебел, електрични апарати) – 
имот без попис

√ √ √ √

Други градежни објекти (гаражи, 
летни кујни и сл.) √ √ √ √

Трошоци за нужно сместување √
до 1000 €

√
до 1500 €

√
до 1500 €

√
до 2500 €

Напомена: Кај сите полиси,со исклучок на економичната полиса, 
е откупена амортизацијата кај станбени објекти од тврда 
градба, со основната премија за осигурување. Тоа значи дека 
не одбиваме амортизација при надомест на делумни штети без 
разлика колку е стар имотот.

Што осигуруваме со лимити 
во рамки на основната 
премија (без попис)

ЕКОНОМИЧНА
ПОЛИСА

ПРОШИРЕНА
ПОЛИСА

ПРОШИРЕНА 
ПЛУС ПОЛИСА

СПЕЦИЈАЛНА
ПОЛИСА

Станбени објекти во 
деловни цели

X √
со доплаќање 

√
со доплаќање 

√
без доплаќање 

Готови пари, вредносни 
хартии, златници...

X √
до 250 €

√
до 750 €

√
до 1000 €

Накит, часовници, 
скапоцени и полускапоцени 
камења

X √
до 500 €

√
до 1000 €

√
до 1500 €

Скапоцености, вазни, 
сребрени предмети, крзна, 
слонова коска и сл.

X √
до 500 €

√
до 1000 €

√
до 1500 €

Уметнички слики и 
скулптури

√
до 250 €

√
до 750 €

√
до 1000 €

√
до 1500 €

Оружје со уредна дозвола X √
до 500 €

√
до 500 €

√
до 500 €

Надворешни носачи на 
податоци

X √
до 100 €

√
до 100 €

√
до 250 €

Имот земен под наем или 
лизинг

X X X √
до 500 €

Пловила внатре во 
градежните објекти

X √
до 1500 €

√
до 1500 €

√
до 1500 €

ТВ, аудио и видеоопрема, 
алармен уред, по 
поединечен предмет

√
до 500 €

√
до 500 €

√
до 750 €

√
до 1000 €

Компјутери и компјутерска 
опрема

X
доколку поинаку 
не се договори

√
до 500 €

√
до 750 €

√
до 1000 €

Лаптоп, таблет и мобилен 
телефон, вклучително 
и оние  добиени од 
работодавецот

X √
до 500 €

√
до 500 €

√
до 500 €

Злоупотреба на граѓански 
чекови и кредитни картички 
од штети настанати 
од провална кражба и 
разбојништво

X X X √
до 250 €

Подвижен имот во други 
градежни објекти

√
до 500 €

√
до 500 €

√
до 500 €

√
до 500 €

Штети на заеднички имот во 
згради

X √
до 750 €

√
до 750 €

√
до 1500 €

Штети настанати надвор од 
местото на осигурување X

√
до 500 €

√
до 500 €

 
до 1000 €

до 250 €за лаптоп, таблет и 
мобилен телефон

за лаптоп, таблет и 
мобилен телефон

√– се осигурува; X – не се осигурува
Напомена: Не се опфатени штети од расипување и дотраеност.



ТЕХНИКА, ОПРЕМА  И ПРЕДМЕТИ СО ПОГОЛЕМА 
ВРЕДНОСТ 
Предвидено е, доколку имате ваква опрема, дополнително да се направи 
спецификација и да договориме осигурување со посебна доплата, во зависност 
од полисата што ја договарате:

• ТВ, аудио и видеоопрема
• соларни ситеми
• лаптоп, таблет и мобилен телефон, вклучително и оние добиени од            
  работодавецот
• уметнички слики и скулптури

ПОМОШ ПРИ ВРЕМЕНО ГУБЕЊЕ НА ДОМОТ
Нашите полиси покриваат и трошоци за привремено нужно сместување доколку 
вашиот дом е толку оштетен што во него не може да се живее. 

Пример:

Изнајмување на наместен станбен објект со слична големина според 
цените во околината на местото на живеење, сѐ додека вашиот дом не се 
оспособи за нормално живеење.

Преселба на вашиот подвижен имот доколку се решите трајно да се 
иселите од местото на осигурување.

Доколку издавате објект под наем, со специјалната полиса се покриени  и 
трошоците за привремена неупотребливост, односно загубена заработка, од 
настанат ризик.

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ КОН ТРЕТИ 
ЛИЦА
Ова осигурување е опционално и кај сите полиси. Се однесува на ваша заштита 
доколку со вашето домаќинство или имот направите штета на соседните објекти 
и на соседите.

•

•

ПОГОДНОСТИ ПРИ ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА
• Можност за плаќање на рати
• Директно од вашата сметка во деловна банка со траен налог

ВРЕМЕТРАЕЊЕ И ВАЖНОСТ
• Најчесто осигурувањето е годишно, а се склучува по желба и потреба на      
  осигурениците.
• Доколку е потребно, може да се договори и пократок рок. 
• Може да се договори и долгорочно осиигурување и со автоматска обнова

ПОПУСТИ НА ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
• За обнова на осигурување 
• За немање штети 
• За франшиза 
• За осигурување на група објекти
• Посебен попуст како дел од СЕМЕЕН ПАКЕТ
• За еднократно плаќање на премијата
• За долгорочно осигурување  на 5 или 10 години
• За повеќе осигурувања
• За поседување атестирани алармни уреди, блиндор-врати, код-ки сеф и сл.

• Пример: Доколку направите штета од излевање вода на 
соседниот стан или доколку покрај вашиот објект изгори и 
претрпи штета и соседниот.



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 ја известите 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 од експлозија

да не признавате никаква одговорност, понуда, ветување или исплата во 
врска со кој било настан без да добиете наша согласност
да пријавите настанување на штетен настан по телефон или лично во рок 
од 3 дена.
да го зачувате оштетениот имот и тој да биде достапен за извид и процена 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 да 
го доставите нашиот формулар за штети. Треба Да ги доставите сите податоци 
и докази потребни за утврдување на причината, обемот и висината на штетата.

Исплата на надомест – во рок од 15 дена од комплетирање на документацијата.

За сите детали побарајте 
ги Условите за осигурување 
на домаќинство на нашата 
интернет-страница или од 
нашите претставници. 

За понуда одете на нашата 
интернет-страница или 
јавете се на нашите агенти, 
застапници и брокери.

WWW.INSUMAK.MK
телефон: 02 3 115 188

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

Ние сме првата осигурителна компанија во Македонија.
Постоиме уште од 1945 година, а низ годините бевме познати како ДОЗ, ЗОИЛ и КЈУБИ.
 
Денес „Осигурување Македонија“ а.д. Скопје е дел од Vienna Insurance Group 
(VIG) - успешна европска групација. 

Она што нè издвојува од конкуренцијата е

• нашето искуство и експертиза, 
• квалитетното осигурително покритие, 
• навремена исплата на штети. 

Услугите што ги нудиме се во рамките на неживотното осигурување за физички и 
правни лица:

• Имотни осигурувања
• Осигурување на лица од незгода (несреќен случај)
• Осигурување на моторни возила
• Осигурување транспорт
• Осигурување одговорност
• Патничко осигурување

Ве очекуваме во нашата добро позната деловна зграда во Скопје или во 
нашите подружници насекаде низ Македонија.

Нашите агенти, застапници и брокери се постојано на терен, достапни 
за сите ваши потреби за осигурување. Тука сме.



СЕМЕЈНО 
ОСИГУРУВАЊЕ

ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ОБЈЕКТИ ВО ГРАДБА

ОСИГУРУВАЊЕ
 НА ТРАНСПОРТ

ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ИНДУСТРИЈА

ОСИГУРУВАЊЕ
 НА МАШИНИ

ОСИГУРУВАЊЕ ОД 
АВТОМОБИЛСКА 
ОДГОВОРНОСТ 

ПАТНИЧКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

КАСКО-ОСИГУРУВАЊЕ

ОСИГУРУВАЊЕ ОД 
ПРОВАЛНА КРАЖБА 

И РАЗБОЈНИШТВО
ОПШТА 

ОДГОВОРНОСТ
ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ИМОТ

Важно: во рок од 3 дена од настанот за кој барате отштета треба да 
го пополните и да го доставите нашиот формулар за штети. Треба 
да ги доставите сите информации и документацијата што се бара од 
наша страна за потврдување на штетата. 

ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЛИЦА ОД НЕЗГОДА

ЈАВЕТЕ СЕ И ПОБАРАЈТЕ ИНФОРМАЦИИ 
ЗА НАШИТЕ ДРУГИ ПОЛИСИ:

2 3115 188
телефон на
вашиот агент

Осигурување Македонија а.д. Скопје 
Виена Иншуренс Груп

Ул. „11 Октомври“ бр. 25, 1000 Скопје

www.insumak.mk
info@insumak.mk
facebook.com/insumak.mk


