
  
ИНДИКАТИВНА ПОНУДА БР.3 ЗА СЕМЕЈНО ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Осигурените суми по ризици се однесуваат за сите членови на семејството заедно: 

ОСИГУРЕНИ РИЗИЦИ 
ОСИГУРЕНИ СУМИ/ ЛИМИТИ 

СТАРТ ОСНОВНО КОМФОР ПРЕМИУМ 
     

1. ЛЕКУВАЊЕ НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА   / € 20.000 € 20.000 € 20.000 
2.БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ: € 3.000 / € 7.000 € 10.000 
а. Болничко лекување со хируршка интервенција  € 3.000 

/ 

€ 7.000 € 10.000 
б. Болничко лекување без хируршка интервенција / € 1.000 € 1.000 
в. Ендоскопски интервенции со имплант  / € 2.000 € 3.000 
г.  Ендоскопски интервенции без имплант  / € 1.000 € 1.000 
д. Дневен надоместза болничко лекување во ЈЗУ 
- 50 евра дневно, до 5 дена  

€ 250 / € 250 € 250 

3. ПРЕВОЗ СО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО / / € 500 € 500 
4. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ИЛИ АМБУЛАНТНО ЛЕКУВАЊЕ  
(БЕЗ ПРЕПИШАНИ ЛЕКОВИ) 

/ / € 65 € 100 

5.АМБУЛАНТНО ЛЕКУВАЊЕ СО ВКЛУЧЕНИ ПРЕПИШАНИ 
ЛЕКОВИ(50% учествово секоја штета) 

/ / / € 500 

Хронични болести настанати по почеток на осигурувањето Вклучено во сите пакети 
Број на амбулантни прегледи Неограничено до наведениот лимит по пакет 

 

МЕСЕЧНА ПРЕМИЈА ЗА СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ЕДНО СЕМЕЈСТВО* / 1.800ден. 2.000 ден 3.350 ден 
МЕСЕЧНА ПРЕМИЈА ПО ЧЛЕН* 
(минимална месечна премија по полиса 600 ден.) 

300 ден. / / / 

 

Едночлените семејства добиваат посебен попуст од 30% на годишната премија за пакетите ОСНОВЕН, КОМФОР 
и ПРЕМИУМ.  
 
*Напомена: Индикативната премија е предмет на одобрување од страна на Еуролинк Осигурување и истата зависи од здравствената состојба на 
сите членови на семејството. Со задоволство ќе ви доставиме конечна понуда по прием на пополнет прашалник за здравствена сосотојба за 
секој член на семејството.За првпат се осигуруваат лица кои не се постари од 49 г.  Пакетот СТАРТе достапен само со договор за лојалност со 
вклучен дополнителниот ризик, при што првпат се осигуруваат лица кои не се постари од 41 година. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЕН ПАКЕТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ПОРОДУВАЊЕ, СТОМАТОЛОШКО И ОФТАЛМОЛОШКО 
ЛЕКУВАЊЕ И ТРОШОЦИ ЗА НЕИНВАЗИВНИ ПРЕНАТАЛНИ ТЕСТОВИ 
 
Дополнителниот ризик се однесува на покривање на трошоци за породување, трошоци за стоматолошко и 
офталмолошко лекување, и покритие до 50% на трошоци за неинвазивни пренатални тестови. Дополнителниот 
ризик е достапен со склучување на договор за лојлност на две или три години за пакетите Старт, Комфор или 
Премиум.  
 

Договор за 
лојалност на 
2 години 

Со вклучен 
лимит за 

дополнителен 
ризик 

Вкупна месечна 
премија за 

времетрање на 
договорот за 

лојалност   

Договор за 
лојалност на 
3 години 

Со вклучен лимит 
за дополнителен 

ризик 

Вкупна месечна 
премија за времетрање 

на договорот за 
лојалност 

Старт* 

60.000 3.100   

Старт* 

60.000 2.270 

75.000 3.725   75.000 2.685 

105.000 4.975   105.000 3.520 

Комфор 

60.000 4.500   

Комфор 

60.000 3.670 

75.000 5.125   75.000 4.085 

105.000 6.375   105.000 4.920 

Премиум 

60.000 5.850   

Премиум 

60.000 5.020 

75.000 6.475   75.000 5.435 

105.000 7.725   105.000 6.270 

*пресметкатa се однесува на две осигурени лица     
Напомена:Вкупната месечна премија за дополнителен ризик се плаќа за целиот период на договорот за лојалност. Осигурената сума за 
дополнителниот ризик се однесува за целокупното траење на договорот на лојалност. 

 



 
Со одбирање на СЕМЕЈНО ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ овоможувате здравствена заштита на целото 
семејство во најпознатите, најдобрите и најмодерните приватни здравствени установи во Република Македонија и во 
Европа, без ограничување и по ваш избор. 
 
Со одбирање на семејно приватно здравствено осигурување на Еуролинк важно е да знаете:  
 
 

 Директна исплата на трошоците за лекување кон приватни здравствени установи (приватни 
болници) за болничко лекување и лекување на малигни болести, како и за трошоци за породување од 
страна на Еуролинк. 

 
 Заедничката осигурена сума/лимите максимална обврска на осигурувачот за сите членови на 

семејството. 
 

 Членови на семејството се брачни другари на возраст до 64 години и деца на возраст од 1 до 30 години. 
 

 Територијалната важност на осигурувањето: 
o Република Македонија за покритијата СТАРТ, ОСНОВНО и КОМФОР,  
o Европа, без Велика Британија, Русија и Швајцарија за покритието ПРЕМИУМ. 

 
 Каренца – каренцата трае 2 месеца од почетокот на осигурувањето по полисата. Каренца не се 

применува во случај на лекување на акутна состојба предизвикана од повреда на осигуреникот, како и за 
дополнителниот ризик – трошоци за породување, за офталмолошко и стоматолошко лекување и 
трошоци за неинвазивни пренатални тестови. 

 
 Малигни заболувања и хронични болести кои се  дијагностицирани, или чиишто симптоми се 

манифестирале пред почетокот на осигурувањето, како и во првите 6 месеци од почетокот на 
осигурувањето се исклучени од семејното приватно здравствено осигурување.  

 
 Претходни состојби не се предмет на осигурување. 

 

 

Не чекајте! Обезбедете и вие врвна здравствена заштита за вашето семејство. Контактирајте го вашиот консултант за 

осигурување или јавете се на телефонот 02 / 15 888, или е-маил: eurolink24@eurolink.com.mk. 

Добро здравје!  

 

 

Со почит, 

 

Еуролинк Осигурување АД Скопје 
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