
ПОНУДА ЗА БИЗНИС ПРИВАТНО
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Осигурените суми и премијата се однесуваат на секој вработен:

www.eurolink.com.mk
02/15888

Оваа понуда се однесува за сите вработени на компанијата, најмалку 5 вработени. Индикативната премија е предмет на одобрување 
од страна на Еуролинк Осигурување и истата зависи од здравствената состојба на сите вработени и членовите на нивното 
семејство. Со задоволство ќе ви доставиме конечна понуда по прием на пополнет прашалник за здравствена состојба на секој 
вработен и член на семејството. Пристапна старост на осигурениците е 49 годишна возраст. 

Со избор на БИЗНИС ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ овозможувате здравствена заштита за вашите 
вработени и нивните членови на семејство во најпознатите, најдобрите и најмодерните приватни здравствени 
установи во Република Северна Македонија и Европа, без ограничување и по ваш избор.

Важно е да знаете дека со изборот на бизнис приватно здравствено осигурување добивате полиса со следните 
карактеристики:

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

Бизнис приватно
здравствено осигурување
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• Заедничка осигурена сума/лимит e максимална обврска на осигурувачот за секој вработен и неговите 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 Северна Македонија за покритијата СТАРТ 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.

• Малигни заболувања и хронични болести кои се  дијагностицирани, или чии што симптоми се манифестирале пред 
почетокот на осигурувањето како и во првите 6 месеци од почетокот на осигурувањето се исклучени од бизнис 
приватно здравствено осигурување. 

• Претходни состојби не се предмет на осигурување.

Не чекајте! Обезбедете си врвна здравствена заштита за вас и вашето семејство. 
ККонтактирајте 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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