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Заштита на вашето најголемо богатство
Здравјето е најголемо богатство и затоа е
неопходно да го чуваме. Единствено здрави
можеме да го постигнеме она што го сакаме
и да уживаме во животот. Користејќи ја
нашата стручност, иновативност и искуство,
подготвивме продукт со кој ви обезбедуваме
најдобра можна здравствена зашита, во секој
момент достапна професионална помош и
нега, како и финансиска стабилност на вашата
инвестиција.

MеdUNIQA

е
доброволно
здравствено
осигурување кое овозможува лекување
во најдобрите приватни и државни
здравствените установи, со максимална
ефикасност и комфорт за клиентите.

Кој сé може да се осигура?
Секој кој сака за, своето семејство или за
своите вработени да им обезбеди квалитетна
здравствена заштита на едноставен и
сигурен начин.
Осигуреници можат да бидат лицата од
1 до 60 годишна возраст кои воедно се и
осигуреници во Фондот за здравствено
осигурување на Р. Македонија.
Единствен
осигурителен
пакет
во
Р.Македонија кој нуди амбулантно, болничко
и пост-болничко лекување без франшиза,
и без учество во штета до макс.годишен
лимит.


MedUniqa

3M-30.000 €
4M-30.000 €
5M-30.000 €

Family insurance

Фамилијарни пакети на покритие- Македонија
MedUniqa - Family (Семејно осигурување)
Максимален годишен лимит - Annual max.limit
Територијално покритие - Coverage zone

MedUniqa-3М

MedUniqa-4М MedUniqa-5М

30.000 €

30.000 €

30.000 €

Р.Македонија

Р.Македонија

Р.Македонија

Бенефиции во случај на вон болничко лекување (во амбуланта)
Трошоци за општ лекар - Costs for general practitioner
Трошоци за лекар специјалист и препорачани
дијагностички прегледи Costs for doctor specialists and
diagnostic examinations recommended by him
Превентивна нега (макс. 65 € еднаш во периодот на осигурување)
Preventive care (according the to the specified list, once in the period of
insurance)

Дијагностицирање, вклучувајќи и патологија, Х-зраци,
ЦТ скен,
Diagnosis, including pathology, X-ray, CT scan

Макс. 600 €/ Макс. 700 €/ Макс.800 €/
год.

год.

год.

за сите

за сите

за сите

трошоци

трошоци

трошоци

заедно

заедно

заедно

Маx. 200€

Маx. 200€

Маx. 200€

Дентална нега, макс.100 ЕУР (поради незгода)
Dental care max.100 EUR (due to accident)
Дневна хирургија - Daily surgery

Бенефиции во случај на болничко лекување - Benefits in case of
Hospital treatment
Сместување во болница - Hospital accommodation
Трошоци за хирург, лекар, специјалист и
анестезиолози Costs for surgeon, medical practitioners ,
specialists and anesthetists
Трошоци за материјали и изнајмување операциона
сала
Costs for material supplies and operation room renting

100 %

100 %

100 %

до макс.

до макс.

до макс.

Интензивна нега - Intensive care

годишен

годишен

годишен

Дијагностицирање, вклучувајќи и патологија, Х-зраци,
ЦТ скен - Diagnosis, including pathology, X-ray, CT
scan, MRI

лимит по

лимит по

лимит по

семејство

семејство семејство

Бременост и породување - Pregnancy and childbirth

макс. 750 €

макс. 750 €

макс. 750 €

Хемотерапија и радио терапија - Chemotherapy and
radioterapy

100 %
до макс.
годишен
лимит по
семејство

100 %
до макс.
годишен
лимит по
семејство

100 %
до макс.
годишен
лимит по
семејство

Лекови и завои препишани од лекар - Medicines
(drugs) and bandages prescript by doctor
Протези и слични медицински помагала- prostheses
and similar medical devices

Други бенефиции

*Единствен осигурителен пакет на пазарот која овозможува лекување без
доплата (франшиза).
* Приемот во осигурување се прави со задолжително пополнување на
прашалникот за здравствена состојба
* Можност за максимален годишен агрегат од 10.000 € по семејство.

Придобивки од MedUNIQA осигурувањето
UNIQA

е водечка компанија во областа
на здравственото осигурување во
својата матична зeмја Австрија.
Заштеда на време - без одложување за преглед
и медицински третмани и посредување
при закажување на прегледи.
Покривање на сите трошоци за болничко
лекување без партиципација (франшиза), како и
плаќање за дополнителни третмани и лекови.
Без учество во штетен настан до макс.годишен лимит.
Идентификација со МedUNIQA здравствената
картичка со што се обезбедува користење на
здравствените услуги во МedUNIQA мрежата
на здравствени установи без плаќање.
Побарајте ја Вашата ИНФО - МedUNIQA пресметка на
нашите продажни места.

UNIQA на лице место
�	www.uniqa.mk

Овде можете да го најдете нашиот советник.
(0) 2 32 88 800
Нашата корисничка поддршка.
�	info@uniqa.mk
Или едноставно испратете ни E-mail.
�	meduniqa@uniqa.mk
Или едноставно испратете ни E-mail.
�	www..uniqa.mk
Дознајте како се мисли со срцето за својата среќа.
�	+389

За повеќе информации прашајте го Вашиот личен
советник за осигурување.

Друштво за осигурување UNIQA ад Скопје, бул.Илинден 1, 1000 Скопје, Македонија

