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ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛИЕ
Инвестирањето во модернизирање на усло-

вите за работа, како и достигнувањето на подо-
бар квалитет и подобар пласман на пазарот се 
од огромна важност за развојот на земјоделие-
то, како една од најважните економски гранки 
во нашата држава. 

Со цел да се создадат што поповолни услови 
за работење, заштита и сигурна иднина, Триглав 
нуди осигурување во земјоделието кое Ве шти-
ти Вас како земјоделци и Ви овозможува погод-
ности кон кои и самата држава придонесува со 
субвенционирање на дел од вредноста на поли-
сите. 

Не дозволувајте Вашиот бизнис да зависи од 
надворешните услови и непогоди. Со Триглав 
Осигурување Вашите инвестиции се заштитени 
и егзистенцијата осигурана.

ПОКРИВАТЕ САМО 40% ОД 
ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
Триглав Осигурување Ви нуди осигурителна 

полиса за која самата држава покрива 60% од 
висината на премијата, додека само 40% се Ва-
ша обврска и можат да се покријат на две рати.

УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ 
ИСПОЛНАТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ДРЖАВНАТА СУБВЕНЦИЈА ОД 60%
- Доставете потврда од подрачната едини-

ца на Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство од општината на местото 
на престој, во експозитурите на Триглав Осигуру-
вање, 

- Обезбедете полиса за осигурување.

ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОСЕВИ И 
ПЛОДОВИ
Земјоделското осигурување подразбира оси-

гурување на сите земјоделски култури во неож-
неана и необрана состојба и тоа:

- Лозови насади

- Овошни насади

- Житни култури

- Градинарски култури

ОСИГУРУВАЊЕ



ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОСНОВНИ 
РИЗИЦИ:
- Град

- Пожар

- Гром

Пример за премија, доколку сте сопственик на осигурителната полиса за заштита од основни ризици:

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ
Триглав Осигурување АД од 2007 година е 

членка на Групацијата Триглав, една од водеч-
ките осигурително-финансиски групации во Ју-
гоисточна Европа. Присутна на осум пазари во 
регионот, групацијата Триглав е препознатлива 
кај своите клиенти по своето знаење, искуство и 
доверба.

Групацијата Триглав се залага за градење си-
гурна иднина, а нејзините вредности, како про-
фесионалност, сигурност, корпоративна со-
цијална одговорност служат само како потврда 
на внимателно одбраните принципи на рабо-
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тење. Безбедноста и сигурноста на нашите коми-
тенти е нашиот извор за мотивација и инспира-
ција, кои низ годините придонесоа за пораст и 
стабилност на Триглав Осигурување. Имајќи го 
клиентот во нашиот фокус и работејќи во прилог 
на нашата мисија за градење побезбедна ид-
нина, постојано ја развиваме нашата експерти-
за во креирањето производи, која директно ко-
муницира со потребите на клиентите и успева 
да им помогне во осознавање и разбирање на 
можните ризици, сè со цел да им помогнеме на 
клиентите да инвестираат во сопствената идни-
на и претставува најдоброто решение кое се ну-
ди на пазарот.

култура хектари
принос  

кг. по хектар
сума на осигурување 

во денари
премија во денари

лозје 1 10.000 150.000 ден. 12.750 ден.

пченица 1 3.000 45.000 ден. 1.070 ден.

праски 1 20.000 600.00 ден. 33.000 ден.

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИ 
РИЗИЦИ:
- Пролетен мраз

- Поплава

- Луња


