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Полисата за осигурување од автомобилска одговорност е задолжителен вид на 
осигурување, потребен пред  да се вклучите со возилото во сообрaќај. Полисата за 
осигурување од автоодговорност претставува задолжително осигурување, со коешто 
е осигурена вашата одговорност за причинети штети на трети лица и предмети.
Износот на годишната премија зависи од видот на моторното возило. На пример, кај 
патничките возила висината на годишната премија зависи од силата на моторот (кв), 
кај товарните од носивоста во тони, додека пак кај автобусите од бројот на седишта.
Износот на премијата со текот на годините се намалува (бонус), доколку за 
времетраење на полисата не причините материјални  или нематеријални штети кон 
трети лица.  Доколку пак имате причинети штети во времетраењето на полисата, 
тогаш при нејзиното обновување износот ќе се зголеми без оглед во која компанија 
ќе продолжите да користите осигурување од автомобилска одговорност.
Штетата, чиј причинител сте вие, а се пријавува во Триглав Осигурување од страна 
на оштетеното лице, се води како обврска на компанијата,  согласно законски 
одредените лимити на осигурителното покритие.

ОСИГУРУВАЊЕ ОД
АВТОМОБИЛСКА
ОДГОВОРНОСТ

Осигурување од  
автомобилска одговорност

Зелениот картон е потребен кога со возилото планирате да отпатувате надвор од 
границите на државата. Триглав Осигурување обезбедува целосна финансиска 
заштита на вашата одговорност како сопственик, односно како корисник на 
моторното возило за причинетите штети кон трети лица, согласно лимитите на 
осигурување, коишто се поставени во државите каде патувате и се регулирани со 
Директивите на ЕУ.

ЗЕЛЕН
КАРТОН

Каско осигурувањето за сите видови на моторни возила, коешто го нуди Триглав 
Осигурување, овозможува осигурително покритие од следниве ризици: сообраќајна 
незгода, паѓање или удар со некој предмет, пожар, ненадејно надворешно термичко 
или хемиско дејство, удар на гром, експлозија, луња, град, снежна лавина, паѓање 
на воздушни летала, манифестации и демонстрации, кражба и разбојништво во 
цела Европа, злонамерни постапки на трети лица, оштетување на тапацир при 
пружање помош на лица повредени во сообраќајна несреќа, поплава, порој 
и високи води, намерно предизвикана штета на возилото со цел да се спречи 
дополнително поголемо оштетување на автомобилот и на други предмети и лица. 
Со ова осигурување,  до одреден лимит е покриен и багажот кај патничките моторни 
возила.
Доколку сте наш осигуреник со полиса од автомобилска одговорност, непријавени 
штети при обнова на полисата, или пак при плаќање на премијата во целост, 
годишната премија за каско осигурување ви носи голема заштеда, поточно добивате 
попусти на премијата од 40-70%.
Триглав Осигурување, при пријавена штета, обезбедува соодветен сервис за 
оштетеното возило во сервисите на најголемите и на најквалитетните домашни 
увозници на моторни возила.
Размислувајте долгорочно и не дозволувајте законските прописи коишто важат при 
купување на возилото на кредит, или пак лизинг,  да бидат единствената причина 
за обнова на осигурителната полиса. Со текот на времето, стекнатите поволности на 
премијата за каско осигурување  можете да ги пренесете на каско полисата за вашето 
ново возило.
Плаќањето на премија е возможно на повеќе месечни рати и вклучува дополнителни 
поволности за нашите лојални клиенти. 

КАСКО
ОСИГУРУВАЊЕ



Други видови на осигурување 

ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ВАШИОТ 
БИЗНИС

Обезбедете  заштита од секојдневните,  реални ризици, коишто можат да ја загрозат 
вашата инвестиција. Заедно можеме да ги заштитиме вашите градежни објекти, 
машини, опрема, залихи, парични средства, комерцијални возила, како и вашите 
вработени, од последиците од несреќен случај (незгода).

ОСИГУРУВАЊЕ
ОД ОПШТА И 
ПРОФЕСИОНАЛНА 
ОДГОВОРНОСТ

Осигурувањето од општа и професионална одговорност, како и одговорноста од 
производ се дел од богатото портфолио на производи со висок квалитет, коишто 
Триглав Осигурување ги нуди на своите клиенти по поволни услови.
Наменети за правни лица, овие  производи овозможуваат заштита од можни  
грешки при работењето, како и заштита за клиентите.  Осигурувањето од 
професионална одговорност за некои професии, како нотари, адвокати и ревизори 
е законска обврска.

ТРИГЛАВ 
ОСИГУРУВАЊЕ

ИСПЛАТА  
НА ШТЕТИ

Триглав Осигурување е лидер во исплата на штети на пазарот на неживотно 
осигурување во Македонија, што само дополнително говори за брзото и ефикасно 
решавање на штетите, сигурноста којашто ја нудиме, како и финансиската 
стабилност на компанијата. Исплата на штети се спроведува веднаш по 
комплетирање на потребната документација.

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.

ОСИГУРУВАЊЕ
НА ТРАНСПОРТ

Oвозможувањето сигурност и безбедност при превоз на стоки ве карактеризира 
како одговорни и организирани, без оглед дали сте производна, трговска, или пак 
превозна компанија. Триглав Осигурување обезбедува целосно осигурување на 
пратката при нејзин утовар, транспорт и растовар на крајната дестинација, како и 
осигурување од одговорност на превозниците (ЦМР).

ПАТНИЧКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Патувајте безгрижно и сигурно до вашата омилена дестинација. Во Триглав можете 
да обезбедите здравствено-патничко осигурување со покритие до 30.000 евра, како 
и специјализиран пакет за вас и вашето семејство, прилагоден на вашите потреби.

ОСИГУРУВАЊЕ
НА ДОМОТ

Домот е нашата животна инвестиција. За да го создадеме, потребни се средства, 
време и енергија, а сето тоа може да исчезне во само еден миг. Со мала инвестиција 
обезбедете заштита и сигурност на домот. Комбинираното осигурување е пакет 
осигурување на домот, коешто вклучува:
- осигурување на градежен објект - стан/куќа;
- предмети во домаќинство – покуќнина;
- одговорност кон трети лица.



ПРОДАЖНИ МЕСТА НА ТРИГЛАВ OСИГУРУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА

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

ЗАСТАПНИШТВО 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
ул. Едвард Кардељ бр. 8 а
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
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ЗАСТАПНИШТВО ДЕЛЧЕВО
бул. Македонија бр. 4
2320 Делчево
тел. 033/41 37 47

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 КРАТОВО
ул. Плоштад Маршал Тито бр. 1/2
1360 Кратово
тел. 031/51 14 35

ЗАСТАПНИШТВО СВ. НИКОЛЕ
ул. Маршал Тито бр. 9
2220 Св. Николе
тел. 032/51 15 99

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


