
Generali Osiguranje Srbija a.d.o., Согаз а.д.о. и Europ Assistance 
припремили су за вас нову погодност осигурања помоћи у 
стамбено-пословном објекту.

Ово осигурање представља покриће за хитне интервенције и 
превенцију веће штете под изузетно повољним условима.

У сарадњи са светски познатом асистентском кућом Europ 
Assistance, 24 часа сваког дана, обезбеђујемо вам пружање хитне 
помоћи у објекту од стране сервисера у организацији Центра за 
помоћ.

Осигурање покрива трошак:
• хитног доласка и рада стручног лица овлашћеног за интервенцију 

која је потребна у стамбено-пословном објекту – до 22.000 динара 
по једном осигураном случају и то: када су у питању 
водоинсталатерски, столарски, стакларски, електричарски и 
браварски радови, радови на хитном санирању квара на 
инсталацијама за грејање или радови скупљања и сушења у 
случајевима: излива из водоводних, канализационих или грејних 
инсталација, уништења или оштећења на спољашњим вратима и 
прозорима услед провалне крађе, лома стакала на спољашњим 
вратима и прозорима, нестанка електричне енергије, затим 
губитка, крађе или заглављивања у брави кључева или квара 
браве

• ситног и потрошног материјала неопходног за пружање помоћи – 
до 2.200 динара по једном осигураном случају

• организације и обезбеђења привременог смештаја у случају да су 
услед настанка пожара и експлозије оштећења објекта таква да у 
њему више није могуће становати или радити – до 52.000 динара 
по осигураном случају

• максимално до три осигурана случаја током године трајања 
осигурања.

Како се пријавити за осигурање, колико оно 
кошта и како се плаћа?

Уколико желите да уговорите осигурање помоћи у стамбено - 
пословном објекту 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 и на један од следећих начина:
Достављањем врсте осигурања, имена и презимена и јединственог 
броја простора са рачуна ЈКП Информатика
•  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 Osiguranja Srbija a.d.o.,   

Булевар ослобођења 76, 21000 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

У случају да вам је потребна хитна интервенција неопходно је да 
позовете Центар за помоћ на: + 381 11 414 41 10

Пружање помоћи обезбеђује се искључиво преко Центра за помоћ 
и неопходно је придржавати се добијених упутстава. 
Више информација о уговореном осигурању и условима 
коришћења можете сазнати на веб страници www.generali.rs и 
www.sogaz.co.rs, у централи Generali Osiguranja 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 
Информатике и централи Generali Osiguranja Srbija a.d.o., Булевар 
ослобођења 76, Нови Сад.
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Да ваш дом
буде ваша
оаза сигурности


