
Специјалистичко 
вонболничко и 
болничко 
лекување и
осигурување
на операции

Доброволно 
 приватно 
 здравствено 
 осигурување

ГОДИШНА
ПРЕМИЈА

ПОПУСТИ

Годишната премија за осигурувањето на операции може да се плаќа и до 12 рати. Износот се 
одредува според возраста на осигуреникот:

Осигурувањето може да се склучи во индивидуална форма, или како семеен пакет, со што 
оваа премија се додава на премијата за специјалистичко вонболничко и болничко лекување. 
Цените се изразени согласно возраста и важат по лице, но доколку се склучи семеен пакет, 
каде што ќе бидат осигурени двајцата партнери, или самохран родител и нивното дете/
деца до 14 години, за секое дете ќе се плати само доплаток во висина од 30% од годишната 
премија на родителот кој е во повисока возрасна категорија.

Возраст
Годишна премија за

осигурување на операции во зависност 
од возраст

0 – 18 2.920 денари

19 – 40 4.970 денари

41 – 50 8.550 денари

51 – 60 13.690 денари

61 – 65 16.750 денари

65 и повеќе Премијата дополнително се одредува

www.triglav.mk

ПРОДАЖНИ МЕСТА НА ТРИГЛАВ OСИГУРУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА

ЕКСПОЗИТУРА ГРАДСКИ ЅИД СКОПЈЕ
Градски ѕид блок 7
1000 Скопје
тел/факс: 02/322 13 02

ЕКСПОЗИТУРА БИТОЛА
Зграда - Грозд ламела 2
7000 Битола
тел. 047/20 82 01

ЕКСПОЗИТУРА ПРИЛЕП
ул. Јоска Јорданоски бр. 3
7500 Прилеп
тел. 048/41 27 66

ЕКСПОЗИТУРА КАВАДАРЦИ
Никола Минчев бр. 8
1430 Кавадарци
тел. 043/41 22 07

ЕКСПОЗИТУРА СТРУМИЦА
ул. Ленинова бр. 104
2400 Струмица
тел/факс: 034/34 70 41

ЕКСПОЗИТУРА РАДОВИШ
бул. Александар Македонски бр. 15
2420 Радовиш
тел. 032/63 01 65

ЕКСПОЗИТУРА КОЧАНИ
ул. Маршал Тито блок бр. 47
2300 Кочани
тел. 033/27 24 56

ЕКСПОЗИТУРА ШТИП
ул. Ванчо Прќе б.б.
2000 Штип
тел/факс: 032/38 00 61

ЕКСПОЗИТУРА ВЕЛЕС
ул. 8-ми Септември бр. 63
1400 Велес
тел. 043/23 16 40

ЕКСПОЗИТУРА КУМАНОВО
ул. Доне Божинов бр. 22
1300 Куманово
тел/факс: 031/42 19 79

ЕКСПОЗИТУРА ТЕТОВО
ул. Маршал Тито бр. 86
1200 Тетово
тел/факс: 044/33 82 14

ЕКСПОЗИТУРА ГЕВГЕЛИЈА
ул. Маршал Тито бр. 74 а
1480 Гевгелија
тел/факс: 034/21 21 81

ЕКСПОЗИТУРА ГОСТИВАР
ул. Илинденска бр. 245 б влез 4 кат 1 лок. 5
1230 Гостивар
тел/факс: 042/21 22 69

ЕКСПОЗИТУРА КИЧЕВО
бул. Oслободување б.б. п.фах 123
6250 Kичево
тел/факс: 045/22 33 36

ЕКСПОЗИТУРА ОХРИД
ул.Туристичка бр. 50-4/1 п.фах 133
6000 Охрид
тел/факс: 046/26 68 59

ЕКСПОЗИТУРА СТРУГА
ул.Попово Блато сервисна зона б.б. лок. 7
6330 Струга
тел. 046/52 25 47

ЗАСТАПНИШТВО РЕСЕН
Трговски центар бр. 26
7310 Ресен
тел. 047/45 38 58

ЗАСТАПНИШТВО КРУШЕВО
ул. Илинденска б.б.
7550 Крушево
тел. 048/47 61 50

ЗАСТАПНИШТВО ВИНИЦА
ул. Никола Карев бр. 4 лок. 4/2
2310 Виница
тел. 033/36 47 33

ЗАСТАПНИШТВО БИСЕР СКОПЈЕ
бул. Јане Сандански бр. 82 лок. 78 - приземје 
1000 Скопје
тел. 02/511 77 97

ЗАСТАПНИШТВО БЕРОВО
ул. Маршал Тито бр. 67
2330 Берово
тел. 033/47 22 22

ЗАСТАПНИШТВО НЕГОТИНО
ул. Партизанска бр. 2
1440 Неготино
тел. 043/37 08 50

ЗАСТАПНИШТВО ДЕМИР ХИСАР
ул. Маршал Тито бр. 9 г
7240 Демир Хисар
тел. 047/27 51 67

ЗАСТАПНИШТВО М. КАМЕНИЦА
ул. Осоговска бр. 1
2304 М. Каменица
тел. 033/51 14 48

ЗАСТАПНИШТВО КРИВА ПАЛАНКА
ул. Маршал Тито бр. 168
1330 Крива Паланка
тел. 031/51 12 44

ЗАСТАПНИШТВО ДЕБАР
ул. Вељко Влаховиќ бр. 150
1250 Дебар
тел. 046/51 12 82

ЗАСТАПНИШТВО ЧАИР
ул. Ферид Мурати бр. 8
1000 Скопје
тел. 02/ 511 51 50

СЕДИШТЕ ХИПЕРИУМ
бул. 8-ми Септември бр. 16
1000 Скопје
тел. 02/510 22 22, факс: 02/510 22 97

Дополнително, во рамките на семејниот пакет осигурениците добиваат попуст, кој што зависи 
од бројот на осигурени членови, поточно:

• 9% за осигурување на два члена
• 10% за осигурување на три членови
• 11% за осигурување на четири, или повеќе членови

Останати поволности:

• 5% попуст годишно за непријавени штети, 15% максимум
• 10% попуст доколку се склучи осигурување со 20% франшиза
• 10 % попуст доколку се избере територијално покритие само за Република Македонија

ТРИГЛАВ 
ОСИГУРУВАЊЕ

Триглав Осигурување АД е дел од Групацијата Триглав, една од водечките осигурително-
финансиски институции во Југоисточна Европа.

Групацијата Триглав е препознатлива кај своите клиенти по својата стабилност, знаење, 
висок квалитет на производи и услуги, доверливост.

Групацијата Триглав се залага за градење сигурна иднина, а нејзините вредности, како 
професионалност, сигурност, едноставност, корпоративна општествена одговорност служат 
само како потврда на внимателно одбраните принципи на работење.

Имајќи го клиентот во нашиот фокус, постојано ја развиваме нашата експертиза во 
креирањето производи, која директно комуницира со потребите на клиентите и можните 
ризици, сè со цел да им помогнеме на клиентите да инвестираат во сопствената иднина.

Добро е да бидеш сам свој мајстор,
но не кога се работи за твоето 
здравје.

Пакет за 
врвна 
здравствена 
нега!

ИНФО
ЗДРАВЈЕ

За сите дополнителни информации јавете се на телефонскиот број 02/51 02 231 (08-16 
часот), пишете ни на e-mail адресата info.zdravje@triglav.mk, посетете ги нашите продажни 
места, или дознајте повеќе на веб страницата на Триглав Осигурување, www.triglav.mk.

КАРЕНЦА За овие осигурувања важи каренца од два месеци, период, во кој што осигурувачот нема 
обврска да надоместува трошоци од осигурувањето, освен трошоците коишто се последица 
на несреќен случај/незгода, како и трошоците произлезени од итен медицински случај.



Корисник на доброволното приватно здравствено осигурување може да биде:

• лице кое има статус на осигуреник во задолжителното здравствено осигурување,

• лице-странски државјанин, со регулиран престој во Р. Македонија, кој не е осигурен во 
Фондот за здравствено осигурување на Р. Македонија.

Децата помлади од 18 години, можат да се осигурат единствено на иста полиса со родителот.

Ништо не е поважно од нашето здравје. Изборот на поздрав начин на живот подразбира и 
носење вистински одлуки за негова заштита, бидејќи, во случај на здравствени проблеми 
потребен ни е сигурен партнер.   

Кога треба да се лекуваме потребна ни е врвна заштита, којашто ја нуди приватното 
доброволно здравствено осигурување на Триглав. Ова осигурување обезбедува лесно 
достапно лекување, минимално време на чекање, како и високо квалитетни услуги, коишто 
не се покриени со задолжителната здравствена заштита. 

Затоа, изборот на доброволно приватно здравствено осигурување е првиот чекор кон 
обезбедување подобра грижа за вас и за вашите најблиски. Превентивната улога која што ја 
има ова осигурување значително ќе ви го олесни секојдневниот живот, како и евентуалните 
здравствени потешкотии. 

ДОБРОВОЛНО
ПРИВАТНО
ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ

ШТО ВКЛУЧУВА 
ОСИГУРУВАЊЕТО 
НА ОПЕРАЦИИ

ОСИГУРУВАЊЕ НА 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ВОНБОЛНИЧКО 
И БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ

КОЈ МОЖЕ 
ДА БИДЕ 
ОСИГУРЕНИК

ШТО 
ПОКРИВА ОВА 
ОСИГУРУВАЊЕ

ГОДИШНА 
ПРЕМИЈА

ПОПУСТИ

Годишната премија за осигурувањето на специјалистичко вонболничко и болничко лекување 
може да се плаќа и до 12 рати. Износот се одредува според возраста на осигуреникот:

Дополнително, во рамките на семејниот пакет осигурениците добиваат попуст, кој што зависи 
од бројот на осигурени членови, поточно:

• 9% за осигурување на два члена
• 10% за осигурување на три членови
• 11% за осигурување на четири, или повеќе членови

Останати поволности:

• 5% попуст годишно за непријавени штети, 15% максимум
• 10% попуст доколку се склучи осигурување со 20% франшиза

ОСИГУРУВАЊЕ
НА ОПЕРАЦИИ

КОЈ МОЖЕ 
ДА БИДЕ 
ОСИГУРЕНИК

ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПЕРАЦИИ

Доброволното приватно здравствено осигурување значи грижа за сопствената и иднината 
на вашите најблиски. Обезбедете врвна здравствена услуга, бидејќи ништо не е поважно од 
нашето здравје.

Осигурување на операции можете да обезбедите единствено како дополнување на 
осигурувањето на специјалистичко вонболничко и болничко лекување и со него обезбедувате 
помош и поддршка во најстресните моменти во животот.

Корисник на осигурувањето на операции може да биде:

• лице, кое има статус на осигуреник во системот на задолжително здравствено 
осигурување и кое има склучено осигурување на специјалистичко вонболничко и 
болничко лекување,

• лице-странски државјанин, со регулиран престој во Р. Македонија, кој не е осигурен во 
Фондот за здравствено осигурување на Р. Македонија и кој има склучено осигурување 
на специјалистичко вонболничко и болничко лекување.

Децата помлади од 18 години, можат да се осигурат единствено на иста полиса со родителот.

Осигурувањето на операции обезбедува покритие за хируршки зафати, за кои што е потребно 
болничко лекување за скоро сите специјалистичко консултативни области.

Осигурувањето може да се склучи во индивидуална форма, или како семеен пакет. Цените 
се изразени согласно возраста и важат по лице, но доколку се склучи семеен пакет, каде што 
ќе бидат осигурени двајцата партнери, или самохран родител и нивното дете/деца до 14 
години, за секое дете ќе се плати само доплаток во висина од 30% од годишната премија на 
родителот, кој е во повисока возрасна категорија.

Возраст
Годишна премија за

осигурување на специјалистичко 
вонболничко и болничко лекување

0 – 18 6.820 денари

19 – 40 8.240 денари

41 – 50 10.970 денари

51 – 60 14.325 денари

61 – 65 19.055 денари

65 и повеќе Премијата дополнително се одредува

За покритијата кои што не содржат подлимит важи осигурената сума од 10.000 €.
Во случај на дијагностицирање на новонастаната болест, состојба, или повреда, осигуреникот 
има право на најмногу 3 специјалистички вонболнички и болнички лекувања во текот на 
една осигурителна година за дадената состојба.

Осигурувањето на операции не обезбедува покритие за хируршки зафати во доменот на 
неврологија, малигни заболувања, пластична и реконструктивна хирургија, (освен во случаи 
како последици на несреќен случај), офталмолошки интервенции за подобрување на видот и 
стоматолошки интервенции (освен во случаи како последици на несреќен случај).

ПОСТАПКА ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
ОСИГУРИТЕЛНОТО
ПОКРИТИЕ
(Во случај на добиен
наод за оперативен
зафат)

• Кога од страна на лекарот ќе се утврди потреба од оперативен зафат на осигуреникот, 
осигуреникот има обврска на е-мејлот info.zdravje@triglav.mk да ја испрати скенирана 
целокупната оригинална здравствена документација, заедно со наодот од лекарот.

• Откако ќе се потврди и прифати осигурениот случај, Инфо-здравје во соработка со 
давателот на услугите, односно болницата со која што Триглав Осигурување има 
склучено договор, и со осигуреникот одредува датум на извршување на операцијата.

• По одредување на датумот за операција, осигуреникот добива писмена потврда 
за согласност од страна на Триглав Осигурување, во која што е наведен датумот на 
оперативниот зафат и вкупната сума за оперативниот зафат.

• Доколку осигуреникот одбере оперативниот зафат да биде извршен во установа со 
која што Триглав нема склучено договор, првиот чекор останува ист, односно, по 
утврдување на потребата за оперативен зафат од страна на лекарот осигуреникот 
има обврска на е-мејлот info.zdravje@triglav.mk да ја испрати скенирана целокупната 
оригинална здравствена документација, заедно со наодот од страна на лекарот. 
Откако ќе се потврди и прифати осигурен случај, осигуреникот добива потврда. Во 
овој вид на потврда е наведена осигурената сума, која што ја покрива осигурувачот. 
По завршување на операцијата осигуреникот во потполност ги покрива трошоците во 
болницата, а потоа, во најкраток можен рок, поднесува барање за надомест на штета, 
придружено со сета потребна документација. Потврдата обезбедува информација за 
износот на трошоците кои што ги покрива осигурувачот за дадениот осигурен случај, 
односно колку средства ќе му бидат вратени на осигуреникот.

• Осигурувањето важи исто така и на територија на Република Словенија, за операции, за 
кои што на територија на Република Македонија:

– не постои соодветна медицинска процедура, неопходна за лекување, подобрување 
односно спречување на влошување на здравјето на осигуреникот;

– хируршкиот зафат го врши исклучиво само еден давател на здравствени услуги, 
без соодветни податоци за резултатите од истиот, поради кои што осигуреникот 
може да побара лекување надвор од Македонија, а осигурувачот да одобри; 

– хируршкиот зафат го врши “visiting doctor”; 

– на територија на Република Словенија постои напредна медицинска технологија 
која има значително повисок степен на успешност на хируршкиот зафат, согласно 
меѓународните медицински стандарди, за што постојат соодветни податоци. 

• За изведување на операцијата на територија на Република Словенија, осигурувачот 
обезбедува асистенција преку Центарот за асистенција Инфо-здравје.

Покритие Осигурена сума Франшиза

Специјалистичко вонболничко 
лекување:

специјалистички преглед,
трошоци за домашна посета во итни 
медицински случаи,
дијагностички методи, лабораториски 
испитувања, тестови и анализи,
трошоци за дневна болница,
едноставни амбулантни зафати.

до 10.000 €

БЕЗ ФРАНШИЗА

Психијатриски услуги поради:
физичко малтретирање,
силување,
смрт на член на семејството,
дијагностицирање на малигно 
заболување.

Подлимит до 300 €

Превоз со санитетско возило

Болничко лекување подлимит до 3.000 €

Трошоци за сместување на родителот, 
кога дете до 14 години ќе биде задржано на 
болничко лекување

Второ мислење во случај на 
дијагностицирано малигно заболување

Цревни инфекциски болести за деца до 
14 години

Лекови на розев рецепт подлимит до 300 €

Амбулантна рехабилитација подлимит до 300 €

Грип и акутни инфекции на горни 
дишни патишта

30% во секоја 
штета

Покритие Осигурена сума Територијално 
покритие Франшиза

Сите операции освен 
операциите од 
долунаведените области до 10.000 €

Република 
Македонија

и
Република 
Словенија 

БЕЗ 
ФРАНШИЗА

Трошоци за превоз до 
Словенија во двата 
правци за осигурено 
лице

200 € во еден правец

Вид на превоз: 
авионски, или копнен, по 

избор на 
осигуреникот

Трошоци за превоз до 
Словенија во двата 
правци за придружба на 
осигуреното лице – член 
на семејство

200 € во еден правец

Вид на превоз: 
авионски, или копнен, по 

избор на 
осигуреникот

Трошоци за ноќевање
50 € по ноќевање.

Времетраење на престој 
еднакво со престојот на 

осигуреникот во болница


