
1,500 ден 3,000 ден

1,850 ден 3,700 ден

2,300 ден 4,350 ден

3,000 ден 5,200 ден

3,800 ден 6,300 ден

4,400 ден 7,100 ден

6,200 ден 9,500 ден

6,500 ден 9,800 ден

6,900 ден 10,200 ден

7,400 ден 10,700 ден

9,600 ден 13,000 ден
16,300 ден 19,600 ден

615 МКД (10 ЕУР) 615 МКД (10 ЕУР)

Име и презиме (Кредитобарател): _____________________________________________________, Потпис: _________________

10.000 ЕУР 5% 10.000 ЕУР 5%

Датум: ___________ година

Ризик микро земјотрес: Ризик микро земјотрес:

Сума на осигурување во ЕУР, по штетен 

настан и во год. агрегат

Франшиза од сумата на 

осигурување на објектот
Износ на премија

Сума на осигурување во ЕУР, по штетен 

настан и во год. агрегат

Франшиза од сумата на 

осигурување на објектот
Износ на премија

од 1001 до 2309 м2 12,177,000 ден 16,915 ден од 1001 до 2309 м2 16,974,000 ден 20,215 ден
од 501 до 1000 м2 5,535,000 ден 10,215 ден од 501 до 1000 м2 7,380,000 ден 13,615 ден

од 401 до 500 м2 3,321,000 ден 8,015 ден од 401 до 500 м2 3,690,000 ден 11,315 ден

од 351 до 400 м2 2,767,500 ден 7,515 ден од 351 до 400 м2 2,952,000 ден 10,815 ден

од 301 до 350 м2 2,398,500 ден 7,115 ден од 301 до 350 м2 2,583,000 ден 10,415 ден

од 251 до 300 м2 2,214,000 ден 6,815 ден од 251 до 300 м2 2,214,000 ден 10,115 ден

од 201 до 250 м2 1,660,500 ден 5,015 ден од 201 до 250 м2 1,845,000 ден 7,715 ден

од 151 до 200 м2 1,291,500 ден 4,415 ден од 151 до 200 м2 1,476,000 ден 6,915 ден

од 101 до 150 м2 922,500 ден 3,615 ден од 101 до 150 м2 1,107,000 ден 5,815 ден

од 71 до 100 м2 627,300 ден 2,915 ден од 71 до 100 м2 738,000 ден 4,965 ден

од 46 до 70 м2 442,800 ден 2,465 ден од 46 до 70 м2 516,600 ден 4,315 ден

Износ на премија
Премија за домаќинско со 

осиг. од земјотрес

до 45 м2 295,200 ден 2,115 ден до 45 м2 344,400 ден 3,615 ден

Стан/куќа/деловен 

објект со површина
Лимит на покритие за ствари/предмети во 

домаќинство

Премија за домаќинско без 

осигурување од земјотрес

Премија за домаќинско со 

осиг. од земјотрес

Стан/куќа/деловен 

објект со површина
Лимит на покритие за ствари/предмети во 

домаќинство

Лимит на покритие во ризик провална кражба и разбојништво по настан и агрегат 61,500 ден Лимит на покритие во ризик провална кражба и разбојништво по настан и агрегат 92,250 ден

Подлимит за провална кражба за уметнички предмети 30,750 ден Подлимит за провална кражба за уметнички предмети 61,500 ден

Одговорност кон и од трети лица предизвикани од излевање на вода од водоводни и канализациони 

цевки како и уреди за греење на простории со топла вода и пареа до лимит на покритие по штетен 

настан и годишен агрегат

307,500 ден
Одговорност кон и од трети лица предизвикани од излевање на вода од водоводни и канализациони 

цевки како и уреди за греење на простории со топла вода и пареа до лимит на покритие по штетен настан 

и годишен агрегат

615,000 ден

Поплава, порој и високи води по штетен настан и во годишен агрегат 307,500 ден Поплава, порој и високи води по штетен настан и во годишен агрегат 615,000 ден

Сума на осигурување на предмети во домаќинство во долната табела Сума на осигурување на предмети во домаќинство во долната табела

Трошоци за нужно сместување на износ до 92,250 ден Трошоци за нужно сместување на износ до 92,250 ден

Сума на осигурување на градежен дел – помошни простории 200 еур/м2 Сума на осигурување на градежен дел – помошни простории 200 еур/м2

Суми на осигурување - Стандарден пакет Суми на осигурување - Премиум пакет

Пожар, удар на гром, експлозија, луња, град, паѓање на воздушни летала, манифестaцијa и демонстрација, излевање на вода од 

водоводни и канализациони инсталации и од уреди и цевки од топловодни инсталации, удар на сопствено моторно возило, 

провална кражба и разбојништво, трошоци за нужно сместување и одговорност кон трети лица, поплава, порој и високи води, 

снежна лавина, лизгање и одронување на земјата, кршење на стакло на врати и прозорци на станбениот објект.

Ризиците од стандардниот пакет и дополнително: излевање на вода од аквариум, тежина на снег, атмосферски води, удар на 

непознато возило, удар од паѓање на дрво, вандализам, кршење на стакло на застаклени балкони, кршење на санитарии, трошоци 

за принудна селидба, трошоци за повторно изработување на уништени документи и изгубени и заклучени клучеви.

Ниво на покритие – суми на осигурување Ниво на покритие – суми на осигурување

Сума на осигурување на градежен дел за домување 400 еур/м2 Сума на осигурување на градежен дел за домување 400 еур/м2

1б) СТАНДАРДЕН ПАКЕТ СО МИКРО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС 2б) ПРЕМИУМ ПАКЕТ СО МИКРО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС

СТАНДАРДЕН ПАКЕТ ПРЕМИУМ ПАКЕТ
ПОКРИЕНИ РИЗИЦИ ПОКРИЕНИ РИЗИЦИ

ИЗБОР НА ДОМАЌИНСКО ИМОТНО ОСИГУРУВАЊЕ
КРЕДИТ БРОЈ________________

Објектот кој што е предмет на хипотека (залог) за обезбедување на побарувањата на Стопанска Банка АД - Скопје ќе биде осигуран со полиса за Домаќинско осигурување преку Кроација Осигурување/неживот, 

со подолу заокружениот пакет на осигурително покритие. 
Да се заокружи избраниот пакет:

1а) СТАНДАРДЕН ПАКЕТ 2а) ПРЕМИУМ ПАКЕТ


