
CREDIT LIFEJETA E KREDIMARRËSIT

Mendo të mbrosh
planet tuaja
me Sigurimin 

e Jetës

 

 

 

 

Për kushtet e përgjithshme të sigurimit dhe detaje tjera, ju lutem
të kontaktoni këshilltarin tuaj të sigurimeve.

Raiffeisen Insurance Broker
Rr. UÇK p.n., 10 000 Prish�në, Kosovë
Tel: +381 (38) 222 222 337
info.broker@raiffeisen-kosovo.com
www.raiffeisenbroker-kosovo.com

Gjatë kohës së kthimit së kredisë mund të ndodhin situata të 

paparashikuara të cilat mund të vënë në rrezik stabilite�n tuaj 

financiar dhe të familjes tuaj.

 

SIGAL Life UNIQA ju ofron produk�n 'Credit Life Insurance'-

Sigurimin e Jetës së kredimarrësve.

     - Mbulueshmëri 100% e shumës së kredisë

     - Zonë mbulimi në gjithë botën (24h)

     - Mbrojtje Financiare për ju dhe familjen

     - Siguri per planet tuaja

     - Kthim i tërësishëm i kredisë

     - Çmim/Prim preferencial 

     - Merreni sigurimin ne degen tuaj!

Sigurohu sot, te keni mbrojtjen tuaj qe tani!

 

Përfitimet e sigurimit Credit Life Insurance

Kompania e sigurimeve SIGAL Life UNIQA Group Austria  sh.a.
Rr. Ukshin Ho� nr.19, 10 000 Prish�në, Kosovë.
+381 (0) 38 240 241 131
infolife@sigal-ks.com
www.sigal-ks.com



Keni planifikuar te merrni kredi?

SIGAL Life UNIQA në bashkëpunim me Raiffeisen Insurance Broker ka 

krijuar produk�n 'Credit Life Insurance' që është  një zgjidhje e 

shkëlqyer për ju.

Sigurohuni nga të papriturat duke mbrojtur familjen dhe pasurinë 

tuaj!

Pakot e Sigurimit

Sigurimi i Jetës së Kredimarrësit

* Shuma e mbetur e Kredisë - borxhi i mbetur në kohen e ngjarjes së sigurimit
**Shuma fillestare e Kredisë - shuma e kredisë me ras�n e lëshimit të kredisë.

Ngjarja e Siguruar/ Përfi�mi
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Humbje Jete 

Invaliditet i përhershëm (nga aksiden�) 

Mbulim të shumës fillestare (disbursuar)

Mbulim të borxhit mbetur (outstanding)

Sigurimi i Jetës së kredimarrësit është produkt i cili mbulon 

kredimarrësit e Raiffeisen Bank në rast të humbjes së jetës apo 

invalidite�t në të gjithë botën, kompania e sigurimit paguan tërësisht 

kredinë tuaj duke perfituar kështu dhe familjarët.

Me këtë produkt mund të sigurohen të gjithë kredimarrësit e Bankës 

nga mosha 18 deri 65 vjeçare. Produk� 'Credit Life Insurance' është i 

lidhur me periudhën e kthimit të kredisë dhe me shumën e kredisë.

Ky sigurim ofrohet për këto lloje të kredive: personale (individuale), 

te biznesit (Mikro, SME etj) si dhe hipotekare.Me ras�n e ndodhjes së 

ngjarjes së sigurimit, efektet pozi�ve janë të shumëanshme:

- SIGAL Life UNIQA paguan kredinë tuaj

- Liroheni nga përgjegjësitë dhe obligimet ndaj bankës

- Lirohen hipotekat dhe garantuesit për atë kredi

- Mbrojtje e standardit jetësor

Duke kontraktuar Sigurimin e Jetës ju siguroheni që familja e juaj të 

mos ketë probleme financiare të cilat mund të vijnë si pasojë e një 

ngjarje të papritur gjatë kthimit të kredisë suaj.

GOLD - Sigurimi i Jetës (i plotë) ju siguron detyrimin tuaj në rast të 

humbjes së jetës apo invalidite�t, me ç'rast paguhet shuma e mbetur 

e kredisë*.

GOLD Plus - Sigurimi i Jetës (i plotë) ju siguron detyrimin tuaj në rast 

të humbjes së jetës apo invalidite�t, me ç'rast paguhet shuma 

fillestare e kredisë**. Nga totali, një pjesë përdoret për shlyerjen 

e borxhit të mbetur të kredise, dhe diferenca i takon familjes. 

Deshironi siguri financiare per familjen?
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