ОСИГУРУВАЊЕ
НА ТРАНСПОРТ

ОСИГУРУВАЊЕ
отсутни ниту пак се во помал број од оние во
меѓународниот транспорт. Грижата за нив можете да ја обезбедите со домашната карго полиса.
“ALL RISKS“ покритието подразбира осигурување на стоката од основни и дополнитени ризици, и тоа:

OСИГУРУВАЊЕ НА ПРАТКИ
Без разлика дали сте производна, трговска,
или пак превозна компанија, овозможувањето
сигурност и безбедност кога се работи за превоз
на стока, Ви дава карактеристики на одговорна и
организирана компанија. Токму затоа, Вие заедно со својата осигурителна компанија треба да
го договорите обемот на осигурителното покритие, согласно условите за осигурување, бидејќи:
- се плаќа прифатлива премија за осигурување
во зависност од дестинацијата, видот на превозно средство, видот на стоката, нејзината
вредност како и одбраните ризици,
- добивате целосно осигурување на пратката
при нејзиниот утовар, транспорт, па сè до растоварување на истата,
- начинот за пријавување на пратката е многу
едноставен – Полисите се на македонски и англиски јазик, а се добива и целосна поддршка
во смисла на професионални совети од стручни лица.

КАРГО ПОЛИСА
Грижата за робата, односно опремата која сте
ја нарачале и платиле од некоја далечна држава и која очекувате да пристигне со различни
превозни средства, како на пример: брод, авион, камион или комбинирано, започнува кај нас
со меѓународната карго полиса, која обезбедува
осигурување на пратката во времетраење на целокупниот меѓународен транспорт.
При превозот на пратки и трговска роба во
рамките на матичната држава, ризиците не се

- сообраќајна незгода,
- пожар и експлозија,
- елементарни непогоди (гром, невреме, град,
подземни води, провала, поплава, одронување на земјиште и слично),
- неиспорака при разбојништво и кражба,
- кршење и оштетување на одредени предмети
превземени за транспорт, корозија и слично,
- расипување или замрзнување, настанато заради неповолни вонредни надворешни влијанија.

ЦМР ПОЛИСА
Одговорните превозници во меѓународниот
транспорт согласно ЦМР конвенцијата, како задолжителен документ ја приложуваат и полисата за осигурување, со која се потврдува довербата од странските партнери при склучувањето на
договорите за транспорт (реномирани Европски
шпедитерски куќи).
Вашата должност како превозници е преземената стока или опрема да ја пренесете до крајната дестинација, во состојба во која сте ја примиле. Поточно Вие сте одговорни за:
- потполен или делумен губиток на робата,
- потполно или делумно оштетување на робата,
- задоцнување на пратката.
Согласно условите за осигурување и ЦМР конвенцијата, а во договор со нас, како Ваша осигурителна компанија, покритието се проширува и
за судските и вонсудски трошоци, досудени камати, превознини, лежарини, складирања и сл.

НА ТРАНСПОРТ

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОСИГУРУВАЊА
ОСИГУРУВАЊЕ НА ВАШИОТ БИЗНИС
Обезбедете потполна заштита од секојдневните и реални ризици, кои можат да ја загрозат
Вашата инвестиција. Со нас можете да ги заштитите Вашите градежни објекти, машините, опремата, залихите, паричните средства, комерцијалните возила, како и Вашите вработени од
последиците од несреќен случај (незгода).

МОТОРНИ ВОЗИЛА
Возете безбедно и чувствувајте се сигурни со
нашите полиси за:
- автомобилска одговорност,
- зелена карта,
- 100% каско осигурување за Вашиот автомобил.

ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ
Чувствувајте се како дома каде и да сте со нашите полиси за осигурување при патување:
- здравствено патничко осигурување со покритие до 30.000,00 евра при патување во странство,
- специјализиран пакет за Вас и Вашето семејство кој ќе одговара на Вашите потреби за
патување.

ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВА
Со мала инвестиција обезбедувате заштита и
сигурност на Вашиот вреден имот, сопствен стан
или семејна куќа:
- Ви нудиме можност за осигурување на работите кои се дел од Вашето домаќинство, осигурување од Вашата одговорност кон трети лица и

трошоци за нужно сместување,
- можност за осигурување на Вашата викенд
куќа.

ИСПЛАТА НА ШТЕТИ
Триглав Осигурување обезбедува исплата на
штети, веднаш по комплетирање на потребната
документација.

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ
Триглав Осигурување АД од 2007 година е
членка на Групацијата Триглав, една од водечките осигурително-финансиски групации во Југоисточна 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 сигурна иднина, а нејзините вредности, како професионалност, сигурност, корпоративна социјална одговорност служат само како потврда на
внимателно одбраните принципи на работење.
Безбедноста и сигурноста на нашите комитенти
е нашиот извор за мотивација и инспирација,
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 иднина, постојано ја развиваме нашата експертиза во креирањето производи, која
директно комуницира 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 иднина и претставува најдоброто решение кое се нуди на пазарот.

ЕКСПОЗИТУРИ НА ТРИГЛАВ OСИГУРУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА

ЗАСТАПНИШТВО ГРАДСКИ ЅИД
градски ѕид блок 8
1000 скопје
тел/факс: 02/322 13 02

ЕКСПОЗИТУРА ШТИП
ванчо прќе бб
2000 штип
тел/факс: 032/38 00 61

ЗАСТАПНИШТВО РЕСЕН
трговски центар бр. 26
7310 ресен
тел. 047/45 38 58

ЗАСТАПНИШТВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
бр.71 локал 7-ламела а
1000 скопје
тел/факс: 02/203 12 19

ЕКСПОЗИТУРА ВЕЛЕС
маршал тито бр. 63
1400 велес
тел. 043/23 16 40

ЗАСТАПНИШТВО КРУШЕВО
илинденска бб
7550 крушево
тел. 048/47 61 50

ЕКСПОЗИТУРА БИТОЛА
зграда - грозд ламела 2
7000 битола
тел. 047/20 82 01

ЕКСПОЗИТУРА КУМАНОВО
доне божинов бр. 22
1300 куманово
тел/факс: 031/42 19 79

ЗАСТАПНИШВО ВИНИЦА
маршал тито бр. 53
2310 виница
тел. 033/27 24 56

ЕКСПОЗИТУРА ПРИЛЕП
јоска јорданоски бр. 3
7500 прилеп
тел. 048/41 27 66

ЕКСПОЗИТУРА ТЕТОВО
маршал тито бр. 86
1200 тетово
тел/факс: 044/33 82 14

ЗАСТАПНИШТВО ДЕЛЧЕВО
бул. македонија бб
2320 делчево
тел. 033/41 37 47

ЕКСПОЗИТУРА КАВАДАРЦИ
едвард кардељ бб
1430 кавадарци
тел. 043/41 22 07

ЕКСПОЗИТУРА ГОСТИВАР
борис кидрич бб
1230 гостивар
тел/факс: 042/21 22 69

ЗАСТАПНИШТВО БЕРОВО
маршал тито бб
2330 берово
тел. 033/47 22 22

ЕКСПОЗИТУРА СТРУМИЦА
24 октомври бр. 46
2400 струмица
тел/факс: 034/34 70 41

ЕКСПОЗИТУРА КИЧЕВО
булевар ослободување бб п.фах 123
6250 кичево
тел/факс: 045/22 33 36

ЗАСТАПНИШТВО НЕГОТИНО
партизанска бр. 2
1440 неготино
тел. 043/37 08 50

ЕКСПОЗИТУРА РАДОВИШ
бул. александар македонски бб
2420 радовиш
тел. 032/63 01 65

ЕКСПОЗИТУРА ОХРИД
туристичка бр. 24 п.фах 133
6000 охрид
тел/факс: 046/26 68 59

ЗАСТАПНИШТВО СТРУГА
пролетерски бригади бр. 41
6330 струга
тел. 046/26 68 59

ЕКСПОЗИТУРА КОЧАНИ
маршал тито блок б
2300 кочани
тел. 033/27 24 56

ЕКСПОЗИТУРА ГЕВГЕЛИЈА
маршал тито бб
1480 гевгелија
тел/факс: 034/21 21 81

СЕДИШТЕ - ХИПЕРИУМ
бул. октомвриска револуција бб
1000 скопје
тел. 02/510 22 22, факс: 02/510 22 97

www.triglav.eu
www.triglav.mk

