
ЕКСКЛУЗИВНА ПОНУДА ЗА ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И
ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ 

Главни придобивки на CROCARE:
• Без сопствено учество во штета (100% покривање на трошоците)
• Директна наплата кон болниците преку сопствен Контакт Центар
• Online пријавување и следење на штета преку Вашиот личен профил на moja.croatia
• Територијално покритие за операции и болничко лекување на цела Европа
• СМС поддршка во текот на целото лекување
• За пријавени над 40 челнови, приемот во осигурување  е без пополнување на здравствен прашалник

Кроација осигурување/живот и Кроација осигурување/неживот им овозможуваат на членовите на синдикатот 
дополнителни поволности при склучување на договор за осигурување

Контакт лице од Кроација осигурување/живот - Горан Божиновски тел. +389 71 373 110
• Плаќање на премија на рати без дополнителен додаток/камата за подгодишно плаќање и дополнително осигурување во 
случај на операции за првата година на осигурување

Контакт лице од Кроација осигурување/неживот - Маја Здравковска  тел. +389 75 394 871 и експозитури
• Осигурување од автоодговорност
• Каско осигурување
• Индивидиаулно осигурување од незгода
• Зелена карта
• Домаќинско осигурување со 10% попуст
• Приватно здравствено осигурување со 5% попуст
• За сите видови на склулчени полиси, можност за плаќање до 11 месечни рати, со минимална месечна рата во износ од 600 денари

Кроација осигурување/неживот за секој член кој кој ќе склучи осигурување повисоко од 600 денари, ќе обезбеди 
кобрендирана картичка Кроација/Синдикат со која понатаму се идентификува за плаќање на рати.

Картичката за лојалност овозможува попусти од 5% до 30% при посета на преку 300 локации: здравствени установи, 
ресторани, кафетерии, училишта за странски јазици, хотели, туристички агенции салони за убавини, продавници за играчки, 
мебел, облека и сл. на територијата на целата држава.

Костурски Херои 38
1000, Скопје

15 599
contact@crosig.mk

www.crosig.mk

15 510

www.cro.mk
contact@cro.mk

Болничко и малигно лекување во приватни здравствени установи

Болничко лекување од Ковид 19 во приватни здравствени установи

Смрт од незгода

Смрт поради сообраќајна незгода

Траен инвалидитет од незгода до

Целосен 100% инвалидитет од незгода

Дневен надомест од незгода

Трошоци за лекување од незгода

12 тешки болести

3000 €

400.000 ден.

500.000 ден.

600.000 ден.

1.200.000 ден.

60 ден.

70.000 ден.

5000 €

3000 €

500.000 ден.

600.000 ден.

700.000 ден.

1.400.000 ден.

100 ден.

150.000 ден.

40.000 ден.

ЕКСКЛУЗИВНА ПОНУДА ЗА ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И 
ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ 

650 ден / месечно 950 ден / месечно


