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Не колите.

Осигурување на возила

АВТО и МОБИЛНОСТ

Повеќе мобилност – поголема слобода!
Нашите секојдневни животи се одликуваат со висок
степен на мобилност. А повеќе мобилност значи и
повеќе слобода и поголем просперитет.
Автомобилот нè прави слободни и ние уживаме во
тоа. Преку неговото користење стекнуваме поголема
флексибилност при изборот на место на живеење,
работното место или при патување за одмор. И токму
поради тоа, за повеќето од нас, „кутијата на тркала“,
едноставно стана незаменлива.
Сепак, најважна е сеопфатната финансиска заштита
на моторното 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 при
немили штетни настани и искористете ги уникатните
осигурителни поволности.

Осигурување од Автоодговорност
Без ова осигурување не е можно да извршите
регистрација на Вашето возило. Со ова осигурување
ја осигурувате Вашата одговорност за надомест на
материјални и нематеријални штети предизвикани на
трети лица причинети со употреба на Вашето возило.

Зелен Картон
При патување надвор од Република Македонија со
сопствено возило, неопходно е за возилото да се
обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално
проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во
сите европски земји членки на системот Зелен Картон.

Гранично Осигурување
Граничното Осигурување е задолжително за сите странски
моторни возила кои не поседуваат задолжително
осигурување од автоодговорност кое е важечко за
сообраќај во Република Македонија.

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

Осигурување од Автонезгода
Ова осигурување се договара во пакет со осигурувањето
од Автоодговорност. Притоа возачот и сопатниците се
осигурани во случај на:
Смрт поради незгода;
Инвалидитет поради незгода.

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)
За лична употреба UNIQA ГПС нуди увид во вашето
возило, различни видови на известувања со кои возилото
е побезбедно – полесно пронаоѓање на возилото при
кражба и други поволности и извештаи.
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Овде можете да го најдете нашиот советник.
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Дознајте како се мисли со срцето за својата среќа.
За повеќе информации прашајте го Вашиот личен
советник за осигурување.
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