
 

Sigurim i Jetës ne Grup 

Sigurimi i Jetes me Afat i dedikohet grupeve te ndryshme te personave qe jane pjese e nje kompanie apo 

organizate dhe deshirojne te kene nje te ardhme te sigurt, duke siguruar jeten e tyre dhe ne rast ndodhjes se 

ngjarjes se siguruar (invaliditet/humbje jete, etj.), te perfitojne nje demeshperblim financiar ne vleren e disa 

pagave (kontrates se punes) apo nje shume fikse te sigurimit te percaktuar ne kontraten e sigurimit.  Ky sigurim 

nuk ka kursim (per dallim nga Endowment) por siguron mbrojtje financiare. 

 

Në portofolin tonë kemi te siguruar shume kliente me gati 50,000 polica me prim mbi 910,000€. Ndër kompanitë 

më të mëdha që kemi në portofol janë Banka Qendrore e Kosovës, Fondi per Sigurimin e Depozitave, Raiffeisen 

Bank Kosovë, Raiffeisen Leasing Kosovë, 3CIS, Fox Marble, TetraTech (USAID project), Uni-Project, Albi Group, etj. 

Çdo vit kompania jonë dëmshpërblen rastet e siguruara ku vlera e dëmshpërblimit arrin deri në 30,000€ për një 

rast.  

 

Shumen e sigurimit e përfiton familja e të siguruarit apo trashëgimtarët e përcaktuar në policë, me rasin e humbjes 

se jetes, qe mund t`i paguhen njeheresh (pagese totale), apo edhe pagese ne baza mujore per nje afat te caktuar. 

Jeta me Afat është sigurim i jetës që u dedikohet personave të aftë për punë nga mosha 18 – 65 vjeç, dhe ju 

mbulon 24 ore ne 365 ditët e vitit, kudo qe te ndodh aksidenti (Worldwide) sipas marrëveshjes.  

Jepni kete privilegj shtese punonjesve tuaj, siguroni Jetën e tyre me mbulime te plota dhe prime shume te 

arsyeshme. Ky sigurim eshte vlere shtese dhe privilegj i te qenit pjese e organizates suaj.  

 

 Sigurim Jete per punonjesit 

 Sigurim i Aksidenteve Personale 

 Mbulim te shpenzimeve qe vijne si rrjedhoje e nje aksidenti 

 Kompenzim Ditor per cdo dite te humbur pune si pasoje e nje aksidenti 

 Sigurim i invaliditetit si pasoje e nje aksidenti 

 

 

Dokumentacione te tjera: 

1. Kerkesa per Sigurim Jete ne Grup 

2. Kushtet e Pergjithshme 

3. Deklaratë shëndetësore 

 

http://172.20.60.81/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/Deklarata-Term-Life-e-re-2016.pdf
http://172.20.60.81/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/Kushtet-e-pergjithshme.pdf
http://172.20.60.81/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/Deklarata-Shendetsore-Term-Life.pdf

