Мисли спакувај

многу НАСМЕВКИ
и добро

РАСПОЛОЖЕНИЕ.
Патничко осигурување

ПАТУВАЊЕ и ОДМОР

Релаксирачки одмор на плажа со бел песок
или спортски и активен одмор на планина?
Патувањата се врзани со убави спомени. Затоа не треба
да дозволиме да ни се изменат плановите и да ни се
расипе радоста која сме ја планирале подолго време
поради непредвидени околности.
Каде и да патувате на одмор, со UNIQA осигурување
можете безгрижно да уживате во патувањата и да се
чувствувате безбедно и сигурно.
Трошоците за ненадејната потреба од медицинска
нега при патување и престој во странство особено во
многу Европски земји, често се значително повисоки
од нашите вообичаени во Македонија. Затоа, ние
ви го препорачуваме нашиот пакет на услуги за да ги
надминете непријатностите што може да се случат при
вашето патување.

Пакети на покритие
Ексклузив

Комфорт

Пакет - понуда

Стандард

За вашата целосна сигурност и уживање при патувањето,
патничкото осигурување во странство покрива:

Основно покритие
Итни медицински трошоци
и потребни трошоци
за лекарски преглед,
Лекарски третман и
болнички третман, Итни
хируршки интервенции
Итни стоматолошки случаи
(не повеќе од два заба)

Максимален износ за
трошоци за лекување
настанати како последица
на болест / незгода за сите
зони изнесува 30,000 €

100 €

100 €

100 €

5,000 €

5,000 €

5,000 €

350 €

350 €

350 €

Инвалидитет (во
зависност од степенот)

–

3,000 5,000 €

3,000 5,000 €

Кражба и уништување
на багаж

–

–

Кражба на багаж од
моторно возило

–

–

Трошоци за враќање на
децата во татковината

–

–

Трошоци за телефонски
разговори и замена на
патни документи

–

–

Трошоци за репартиација
(во случај на болест
или смрт)
Оправдани трошоци
за авиобилет при
посета на болен
Оправдани трошоци
за сместување во хотел
при посета на болен

Дополнително покритие

500 €

250 €

Попусти
Семеен

попуст (минимум 3 лица) од 5%.
од 25% за деца до 14 годишна возраст.
Попуст од 20–30% за групно патување.
Попуст од 15% за редовни студенти
и 40% за екскурзии.
Бонус за немање штета за претходната полиса.
Попуст

Предности на ПАТУВАЊЕ и ОДМОР осигурувањето
Сеопфатна

заштита која може да се прилагоди
на вашите индивидуални потреби.
Полисите на UNIQA можете да ги
користите при деловно или приватно
патување, сами, со семејството или во
група, во Европа и низ целиот свет.

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.
�	zdravstveno@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

