
Уговорено осигурање обухвата осигурање објекта који се налази на адреси на којој примате рачун за услуге ЈКП Информатика и 
ствари у њему. Уговорено осигурање такође обухвата осигурање од одговорности власника објекта, његовог брачног друга и деце.

Осигурани ризици Предмет осигурања 
Сума осигурања
дин / м2 

Месечна премија дин / м2 са 
порезом

Пожар и експолозија
Грађевински објекат 60.000

4,29

Ствари у стану/кући 17.000

Удар грома, олуја, град
Грађевински објекат 33.000
Ствари у стану/кући 8.000

Манифестација и демонстрација
Грађевински објекат 33.000
Ствари у стану/кући 8.000

Топљење прекомерног снега
Грађевински објекат 400
Ствари у стану/кући 200

Клизање тла и одроњавање
Грађевински објекат 400
Ствари у стану/кући 200

Излив воде из инсталација
Грађевински објекат 1.100
Ствари у стану/кући 400

Лом стакала
Стакла на вратима и прозорима 
грађевинског објекта 

360

Провална крађа и разбојништво Ствари у стану/кући 1.800

Одговорност 
Одговорност у својству физичког 
лица

1.680

Само у случају настанка штете услед топљења прекомерног снега учешће осигураника у штети је 5.000 динара.

Уколико не желите да наставите да користите осигурање или у било ком моменту трајања осигурања желите да га прекинете, довољно 
је да не уплатите исказану премију осигурања, то јест да уплатите износ рачуна за ЈКП Информатику умањен за износ осигурања.

Такође, осигурање можете отказати и на један од следећих начина:

Достављањем имена и презимена и јединственог броја простора са рачуна ЈКП Информатика
• бесплатним позивом броја: 0800 222 579 
• слањем СМС-а на број: +381 64 863 65 36
• слањем електронске поруке на osiguranje.ns@deltagenerali.rs 
• дописом на адресу Централа Делта Ђенерали осигурања, 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 „Осигурање“.

Више информација о уговореном осигурању и условима коришћења можете сазнати на веб страници www.deltagenerali.rs i  
www.sogaz.co.rs , у Централи Делта Ђенерали осигурања, Булевар Ослобођења 76а, Нови Сад или позивом Контакт центра на број: 
0800 222 579
Услове осигурања можете преузети у свим пословницама ЈКП Информатике и Централи Делта Ђенерали осигурања, Булевар 
Ослобођења 76, Нови Сад

С поштовањем, 
ЈКП Информатика Нови Сад 
Делта Ђенерали осигурање 
Согаз а.д.о. Нови Сад


