
Да Ваш дом буде 
Ваша оаза сигурности!
Изненадни и непредвидиви догађаји, који су саставни део живота сваког 
појединца, не могу се спречити. Међутим, последице оваквих догађаја 
могу се ублажити финансијском подршком коју вам пружа осигурање. 
Generali Osiguranje Srbija a.d.o.  и Согаз а.д.о. припремили су за вас још 
једну нову погодност, за само 295 динара можете уговорити - Пакет 
породичног осигурања. 
Осигурање чланова домаћинства покрива:

Осигурана сума у РСД

Смрт услед незгоде 300.000

Смрт услед саобраћајне 
незгоде* 100.000

Трајни инвалидитет 600.000

Смрт услед болести
40.000 за лица до 75 година

20.000 за лица преко 75 година

Трошкови лечења
40.000 за лица до 75 година.

20.000 за лица преко 75 година

Болнички дан
200 за лица до 75 година 

100 за лица преко 75 година

Накнада из осигурања подразумева:

• износ наведених осигураних сума у случају смрти, изузев у 
случају смрти услед болести у првих 6 месеци од уласка у 
осигурање, када се исплаћује 50% накнаде; 

• у случају трајног инвалидитета једнака је % од наведене 
осигуране суме, а на основу извештаја лекара цензора и 
Табеле инвалидитета; 

• у случају болничког лечења исплаћује се накнада за сваки дан 
боравка у болници, а највише до 200 дана у току календарске 
године од дана од дана првог укључења у ово осигурање;

• покривени су и стварни и нужни трошкови лечења стања која 
су последица несрећног случаја, а које је осигураник морао 
сам да плати у државној здравственој установи.

 *У случају смрти услед саобраћајне незгоде укупна накнада једнака 
је збиру осигураних сума за смрт услед незгоде и смрт услед 
саобраћајне незгоде (400.000 дин)

Како се пријавити за осигурање, колико оно кошта и како се плаћа? 
Уколико желите да уговорите пакет породичног осигурања то можете 
урадити на један од следећих начина:

• Слањем дописа на адресу Булевар Ослобођења 76, 21000 
Нови Сад, Generali Osiugranje Srbija

• Лично у филијали Generali Osiguranje Srbija, Булевар 
Ослобођења 76, 21000 Нови Сад

• За све додатне информације можете се обратити контакт 
центру Generali Оsiguranja Srbija a.d.o. на телефон: 0800 222 
579. Позиви су бесплатни.

Премија осигурања се плаћа преко рачуна ЈКП Информатика и биће 
исказана на рачуну ЈКП Информатика почев од првог следећег месеца 
од дана давања сагласности за укључење у осигурање, а осигуравајуће 
покриће ће важити у наредном календарском месецу од дана уплате 
премије.

Како престаје да важи уговорено осигурање?
Ако у било ком моменту трајања осигурања желите да га прекинете, 
довољно је да не уплатите исказану премију осигурања, то јест да износ 
рачуна за ЈКП Информатику уплатите умањен за износ осигурања. 
Такође осигурање можете отказати достављањем врсте осигурања, 
имена и презимена и јединственог броја простора са рачуна ЈКП 
Информатика и на један од следећих начина: 

• Бесплатним позивањем броја: 0800 222 579
• Слањем СМС/а на број: +381 64 863 65 36
• Слањем електронске поруке на:osiguranje.ns@generali.rs
• Дописом на адресу Централа Generali Osiguranjа Srbija a.d.o., 

Булевар ослобођења 76, Нови Сад. 

Текуће осигурање престаје истеком календарског месеца у којем 
сте изразили своју вољу на један од наведених начина и од следећег 
календарског месеца ЈКП Информатика више неће на вашем рачуну 
исказивати посебну ставку за ово осигурање.   

Како остварујете право на покриће?
Уколико настане неки од покривених ризика, пријаву можете извршити 
достављањем Захтев за пријаву штете са комплетном медицинском и 
другом документацијом у Централу Generali Osiguranjа Srbija a.d.o., 
Булевар ослобођења 76, Нови Сад.

Више информација о уговореном осигурању и условима коришћења 
можете сазнати на веб страници www.generali.rs и www.sogaz.co.rs, у 
Централи Generali Osiguranjа Srbija a.d.o., Булевар ослобођења 76, Нови 
Сад или позивом контакт центра на број 0800 222 579.
Услове осигурања можете преузети у свим пословницама ЈКП 
Информатика и Централи Generali Osiguranjа Srbija a.d.o., Булевар 
ослобођења 76, Нови Сад.


