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ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ
Привлечноста во патувањата лежи во потре-

бата од запознавање нови култури, средба со 
неверојатни архитектури, уживање во уметност 
и желбата за повторно наминување. Сигурноста 
при патувањето е од особено значење, имајќи 
на ум дека географската одредница не суди за 
Вашата безбедност, туку патничкото осигуру-
вање кое е секогаш со Вас во случај да Ви е не-
опходно.

Сигурноста на нашите клиенти е од примар-
но значење кај нас во Триглав Осигурување, за-
тоа нашите експерти ќе Ве информираат за сите 
видови покритија и се постојано тука за Вас за 
дополнителни совети, прашања и недоумици, 
со кои би можеле да се сретнете. Истовремено, 
ќе бидете известени и за сите постоечки повол-
ности и услови. 

Преку патничкото осигурување, Триглав Оси-
гурување се грижи за Вас во случај на потреба 
од лекарска помош преку Асистенција Алмеда.

АСИСТЕНЦИЈА АЛМЕДА
Доколку имате потреба од лекарска помош 

при патување во странство, во секое време об-
ратете се на Almeda Assistence, Минхен, Герма-
нија, на телефонскиот број (+49)89 41 86 44 31, 
која Ви обезбедува 24-часовна асистенција на 
три светски јазика: англиски, германски и фран-
цуски.

Можете да направите повраток на направени 
трошоци за лекување и патување. Во случај да не 
ја искористите, или не сте во можност да ја иско-
ристите асистенцијата, а трошоците за лекување 
и други услуги  во висина до 300 евра ги плати-
те сами, можете да сметате на нивниот повра-
ток и тоа во најблиската експозитура на Триглав 
Осигурување. Единствено што треба да сторите е 
да ги доставите пријавата, бројот на осигурител-
ната полиса, оригиналните сметки од трошоци-
те за лекување и други услуги, како и целосната 
здравствена документација. На овој начин ќе го 
добиете Вашиот повраток на средства.

ВИДОВИ НА ПОКРИТИЈА 
- трошоци за лекување од ненадејна болест и 

незгода до 30.000,00€,

- трошоци при посета на осигуреник до 7 дена: 
дневен надомест до 60€,

- трошоци за лекување кај физиотерапевт до 
250€,

- трошоци за итна стоматолошка интервенција 
до 225€,

- трошоци за транспорт на осигуреникот во ма-
тичната земја,

- трошоци за лични пораки и информации,

- доцнење на багаж повеќе од 10 часа и друго.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОСИГУРУВАЊА
МОТОРНИ ВОЗИЛА
Возете безбедно и чувствувајте се сигурни со 

нашите полиси: 

- автомобилска одговорност,

- зелена карта,

- 100% каско осигурување за Вашиот автомобил.
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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 работи-
те кои се дел од Вашето домаќинство, осигуру-
вање од Вашата одговорност кон трети лица и 
трошоци за нужно сместување,

- можност за осигурување на Вашата викенд 
куќа.

ОСИГУРУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТ
- “ALL RISKS“ покритие за Вашите пратки (роба и 

опрема),
- полиса за одговорност на превозници (ЦМР).

ОСИГУРУВАЊЕ НА ВАШИОТ БИЗНИС
Обезбедете потполна заштита од секојднев-

ните и реални ризици, кои можат да ја загрозат 
Вашата инвестиција. Со нас можете да ги зашти-
тите Вашите градежни објекти, машините, оп-
ремата, залихите, паричните средства, комер-
цијалните возила, како и Вашите вработени од 
последиците од несреќен случај (незгода).

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 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 соци-
јална 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 ста-
билност на Триглав Осигурување.

Имајќи го клиентот во нашиот фокус и рабо-
тејќи во прилог на нашата мисија за градење по-
безбедна иднина, постојано ја развиваме наша-
та експертиза во креирањето производи, која 
директно комуницира со потребите на клиен-
тите и успева да им помогне во осознавање и 
разбирање на можните ризици, сè со цел да им 
помогнеме на клиентите да инвестираат во соп-
ствената иднина и претставува најдоброто ре-
шение кое се нуди на пазарот.
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