
 

Профил на компанијата СЗУ гмбх  

Стручен центар за процена и посредување 



 
Стручен центар за процена и 

посредување  

 
Ваш партнер за стручно мислење  

 

Автомобили, логистика, градба...... 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

...Создаваме прави совети за Вас... 
 



СЗУ ГМБХ 
 

 Центар 

 Главниот центар на СЗУ гмбх се наоѓа во Валдкраибург, на  околу 60 км. 

југо-источно од Минхен 

 
 

 Национална мрежа на експерти 

 СЗУ гмбх располага со мрежа од преку 160 проценители,  
 који можат да се најдат во секое време на право место 

 Локации во странство  

 Покрај локациите во Германија, имаме и 

претставништва во Киев, Истанбул и Скопје.  

       Истотака, транснационални посети се можни во краток рок- 

како што се Дубаи, Иран, Ирак, Техеран, Саудијска Арабија, 

Бугарија, Македонија, Романија, Чешка, Полска и тн. 



СЗУ гмбх вештини  

  

 

 Брзина 

Комплетното раководење и распоредот на диспонирање на сите задачи низ 

Германија, како и Европа е осигурано и тестирано во седиштето во 

Валдкраибург, што доведува до брзо и квалитетно извршување. Развојот на 

договорите и натамошно водење во нашите канцеларии во Истанбул и Скопје 

се врши во склоп со пропишаните стандарди, со што е загарантиран 

квалитетот 

.   
  

 Имплементација на индивидуалните потреби на клиентите 

Стуктурата и содржината на извештајот е креирана во склад со вашите 

индивидуални спецификации. На ваше барање, извештајот може да се 

издаде и на повеќе јазици, пр. Англиски, Турски, Германски или 

Македонски итн.  
  

 

 Концентрирана експертиза 

      Поради националната мрежа на експерти можеме да 

обезбедиме  пристап до секоја област во било кое време. 
  



 

СЗУ –развој на барањата  

Настанување на штетата 

Јавете се на . 08638/ 98 160 00 (24 часа-Hotline),  

E-Mail (info@szu-gmbh.de) или   Fax 

Посета на лице место од страна на СЗУ стручно лице  

Изготвување на стручно мислење од страна на СЗУ  

Испорака на извештајот со вклучена фактура  



Бенифиции кои ги стекнувате од нашите услуги: 
- Проценка на штети на моторно возило од било кој вид; 
- Проценка на штети на камп-возила, камп приколки, спортски бродови и 
јахти; 
- Проценка на состојбата на товарни и наменски возила, автобуси, како и 
изнајмени возила; 
- Посебна проценка на моторни возила од секаков вид на банкарски и 
лизинг компании; 
- Посредување при продажба на возила на наши партнери за соработка; 

- Организација на службата за повраток на возила од најјодалечените земји 
со цел исполнување на барањата на  одредени клиенти; 
- Грижа за обезбедување на докази за попрецизна реконструкција на 
штетата на возилото; 
- На барање исто така изготвуваме  гаранција за возила, како и за возила 
оштетени при несреќа - вклучувајќи 
транспортирање и згрижување на возилото на безбедно место; 
- Проценка на земјоделски и градежни машини, како и други индустриски 
специјални машини и опрема; 



 
 
 

Експертиза за било каква штета на градежна сопственост; 
- Гаранција за точна проценка од страна на нашите системи Аудатекс 
(Audatex) и ДАТ (DAT). 
- Веродостојноста е загарантирана. 

Услуги во областа на хаварија, се вбројуваат: 
Проценка на штети настанати при транспорт како и веќе постоечки 
материјални штети, од страна на квалификуван  проценител за  транспортни 
и товарни штети (Комисар за хаварија) 
Обезбедување на оштетена стока на самото место.  
Обезбедување на докази за понатамошна истражна постапка. 
Претовар и организирање на понатамошен транспорт на оштетената стока 
при хаварија, по желба на клиентот. 
Складирање на оштетената стока, вклучително и во ладилници. 
Продажба и остранување на оштетената стока , по желба на клиентот.  



СЗУ гмбх Палета на услуги 

•  Мониторинг на приколки 
- следење на приколката на фиксни локации, вклучувајќи ја и документацијата на 
возачот и  податоци на пристигнување. 
Во случај на кражба / провала, клиентот е информиран веднаш. 

• Комерцијални возила   
-  општа одговорност и каско за Извештај за камиони и приколки  
- оценки и состојба на рејтингот за камиони и приколки 

• транспортен сектор  
 експертски извештаи од било каква штета во транзит за храна и непрехранбени 
производи (како што се  
замрзната храна, машини,делови и слично)  
- организација на препродажба на стоки во име на клиенти  

• Автомобилскиот сектор  

        - авто одговорност и каско  

       - експертски извештаи за лизинг  

        други области  
 -експертски извештаи за моторни чамци и бродови  
- машини  (на пример, машини, машини за печатење, машина алатки, итн)   


