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ПОНУДА ЗА БИЗНИС КОМПЛЕТ
Почитувани,

Осигурувањето на имотот на фирмата и Вашите вработени е инвестиција во иднината на 
Вашиот бизнис! Со БИЗНИС Комплет пакетите имате единствена можност да добиете 
сеопфатно решение за полиса со која комплетно ќе го осигурате Вашиот бизнис од бројните 
ризици на кои секојдневно сте изложени.

ВАШАТА СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА за БИЗНИС Комплет:

Еуролинк ја наградува Вашата доверба - со договор за лојалност на 3 години, 
добивате БИЗНИС Комплет пакет со 30% попуст за првата година!

Понудата за осигурување за БИЗНИС Комплет опфаќа покритија за:

Редовна годишна премија 3.200 ден. 6.400 ден.9.600 ден.

Основни ризици Предмет на осигурување Сума на осигурување

Пожар
Гром
Експлозија
Луња и град
Излевање вода од инсталации
Паѓање на летала

Деловен објект

Залиха на трговска стока*

Мебел и опрема

Пари при манипулација

до 450 ЕУР за 1м2

307.500   615.000   1.230.000

 61.500           123.000      246.000

12.000

Други имотни осигурувања

Провална кражба и
разбојништво

Залиха на трговска стока*

Мебел и опрема

Пари при манипулација на прв ризик

Кршење стакло на прв ризик

61.500    123.000   246.000

61.500    123.000   246.000

12.000

1,5% од градежниот објект

Финансиски загуби

Прекин на работа до 30 денови Прекин на работа од пожар и др. 100.000

Одговорност
Одговорност Општа одговорност кон трети лица 307.500
Незгода

Смрт од незгода
Траен инвалидитет
Трошоци за лекување

Вработени кај осигуреникот
според платен список

120.000

240.000

30.000

4.000 ден. 7.200 ден. 10.200 ден.

Основни ризици Предмет на осигурување Сума на осигурување

S M L

Осигурување од пожар и други опасности

Сите осигурени суми се изразени во македонски денари.
* кај услужни дејности кои немаат залиха при осигурување од пожар сумата на залихата се трансформира во сума за опрема и мебел
* *кај услужни дејности кои немаат залиха при осигурување од кражба сумата на залихата не е предмет на осигурување
Франшизите кои ќе се применуваат во случај на штета се следни:
• 10% од штетата за сите имотни штети и штети од одговорност;
• 14 дена за штети настанати од прекин на работа.

За најповолниот пакет за Вашиот бизнис, обратете се на eurolink24@eurolink.com.mk
или на телефонскиот број 02/15888 и побарајте ја Вашата понуда или полиса уште денес!

Со почит,
Тимот на Еуролинк осигурување


