
Зголемување на сигурноста, а со тоа и подобрување 
на квалитетот на живот на граѓаните и на компаниите 
со кои соработуваме преку обезбедување квалитетни 
осигурителни покритија и одлична услуга.

Мисија на Еуролинк

Од март 2020 година, Еуролинк осигурување е во 
целосна сопственост на Grazer Wechselseitige
Versicherung AG (ГРАВЕ групација) со седиште во Грац, 
Австрија – една од најзначајните осигурителни групации 
во регионот со речиси 200 години традиција.
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Продажна мрежа

Производи и услуги за индивидуални и деловни корисници:

Дел од ГРАВЕ Групацијата

Имотно 
осигурување

Приватно 
здравствено 
осигурување

Автоодговорност 
и КАСКО

Патничко 
осигурување

Бајк 
осигурување

Професионална 
одговорност

Осигурување 
од незгода

Осигурување 
транспорт

Еуролинк е компанија за неживотно осигурување која е
присутна 20 години на македонскиот осигурителен пазар. 

Клучни податоци за 2021 година:   

Исплатени штети во 2021 година:

Наши вредности: 

•  26 % пазарен удел
во имотно

осигурување

• 26 % пазарен удел
во приватно
здравствено
осигурување

•  25 % пазарен удел
во осигурување
од одговорност

на пазарот

12 500 вкупен број обесштетени субјекти во 2021 година

милиони денари
во приватно
здравствено
осигурување

63
милиони денари
во осигурување

од незгода 

67
милиони денари
во осигурување
од одговорност 

3
милиони денари
во осигурување

од автоодговорност

157

Доверба –  транспарентна и 
достапна услуга во секое време 

што креира доверба 

Стабилност – секогаш 
одговорно работење и одржлив 

стабилен раст на долг рок

Динамичност – користење 
на развојниот потенцијал и 

поглед кон иднината

Секогаш најдобра услуга за клиентите 
преку брза исплата на штети! 

620 000+ 
услужени 
клиенти

33
филијали

216
вработени

1,125
милијарди 

ден. полисирана 
премија

11,68 % 
 пазарен удел

~10
милиони 

евра сегашен 
капитал

12 500 
исплатени штети 
во висина од 362 

милиони ден.

eurolink24@eurolink.com.mk
www.eurolink.com.mk


