
Sigurimi i Jetës

Junior
Kasa për Fëmijë

Uniqa në Europë

150 vjet traditë pune
40 Kоmpani

21 Tregje
22,500 Përfaqësues
8,700,000 Klientë

17,400,000 Kontrata

Një qëllim:
Klientë të kënaqur

SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA

Bashkohuni me ne, në familjen Europiane UNIQA.
 
Rr. “Vaso Pasha” p.n. Pejton 10,000
Tel. (+381) 38 240 241

Prishtinë:

Rr. “Adem Jashari” Tel. (+381) 280 320 810Gjilan:

Rr. “William Woker” p.n. Tel. (+381) 29 244 024Prizren:

Rr. “Adem Jashari” p.n. Tel. (+377) 44 263 742Mitrovicë:

Rr. “Mbretresha Teutë” p.n. Tel. (+381) 39 420 092Pejë:

Rr. “William Wolker” p.n. Tel. (+381) 290 320 536Ferizaj:

Rr. “E Tiranës” p.n. Tel. (+381) 390 330 345Gjakovë:

Info:
Tel: 038 240-241
e-mail: infolife@sigal-ks.com
www.sigal-ks.com



Dhuroji fëmijës tënd
një të ardhme të sigurt!
Askush nuk mund të parashikojë të ardhmen e fëmijës
tuaj, por ju tani mund të bëni që e ardhmja e tij të jetë 
më e mirë dhe më e lehtë.

Sigurimi i Jetës Junior është sigurim për të dy prindërit 
dhe përfitues është fëmija.

Mundësojani fëmijës tuaj një shkollim, veturë të re,
udhëtim nëpër botë, investim të parë dhe krejt këtë me 
një kursim afatgjatë.

Pse Sigurimi i Jetës JUNIOR?

Cila është kohëzgjatja e Sigurimit?

Cilat janë mënyrat e pagesës së primit?

Si mund të marr Shumën e Siguruar?

Mendoni njëherë se:
 - Si do t`i siguroni fëmijës tuaj edukimin më të mirë?
 - Si do t`i ndihmoni fëmijës tuaj të realizojë ëndrrën 
   e tij?
 - Si do t`i siguroni fëmijës tuaj që të jetë i pavarur?
 - Si do t`i bëni një dhuratë të çmuar martese fëmijës 
   tuaj?
 Sigurimi i Jetës Junior është përgjigja e këtyre pyetjeve.

Sigurimi i Jetes Junior mund të kontraktohet për 
femijën e sapo lindur deri në datëlindjen e 22të tij. 
Sigurimi i Jetës mund të bëhet nga prindërit, gjyshërit,
të afërmit dhe gjithë ata që dëshirojnë një të ardhme
më të mirë për femijët.
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Me këtë produkt të sigurimit, mund të sigurohen 
personat që janë të shëndoshë dhe të aftë për punë, 
prej moshës 18-55  vjeçare. Sigurimi përfundon 
varësisht prej kërkesës së klientëve, apo më së shumti 
në moshën 22 vjeçare të f mij s, nd rsa t  siguruarit
duhet t  p rfundojnë sigurimin m  s  voni n  mosh n
65 vjeçare.

Sigurimi i Jetës Junior mund të kontraktohet për një 
kohëzgjatje prej 10 deri 30 vjet.

Ju mund të zgjedhni mënyrën e pagesës mujore, 
tre-mujore, gjysmë vjetore, vjetore, dhe të 
menjëhershme. 

Kur fëmija juaj mbush moshën 18 vjeçare dhe vjen 
koha e vendimeve jetësore,atëherë fëmija mund ta 
tërheqë shumën që keni kursyer për të. Përfitimi i 
veçantë i Sigurimit te Jetës Junior është mundësia e 
marrjes së shumës së sigurimit në dy forma:
 - të menjëhershme
 - në formë burse mujore e cila merret në kohëzgjatje të 
   caktuar nga vet klienti.

Babai 32 vjeçar dhe nëna 27 vjeçare 
dëshirojnë që të kursejnë çdo muaj një shumë
të caktuar prej 50€ për fëmijën e vet dhe
njëkohësisht te sigurojnë jetën e tyre me një
kohëzgjatje prej 18 vjetëve. Atëherë përfitimet
janë:

Ngjarja e Siguruar Përfitimi

Kur fëmija mbush 18 vjet

Humbja e Jetës Natyrore

Humbja e Jetës Aksidentale

10,599.00€

10,599.00€

10,599.00€

Kujt i dedikohet Sigurimi i Jetës JUNIOR?

Cila është mosha e marrjes në Sigurim?
Shembull
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