Uniqa në Europë

SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA
Bashkohuni me ne, në familjen Europiane UNIQA.
Prishtinë:
150 vjet traditë pune
40 Kоmpani
21 Tregje
22,500 Përfaqësues
8,700,000 Klientë
17,400,000 Kontrata

Mitrovicë:
Pejë:
Prizren:
Gjilan:
Ferizaj:
Gjakovë:

Rr. “Vaso Pasha” p.n. Pejton 10,000
Tel. (+381) 38 240 241
Rr. “Adem Jashari” p.n. Tel. (+377) 44 263 742
Rr. “Mbretresha Teutë” p.n. Tel. (+381) 39 420 092
Rr. “William Woker” p.n. Tel. (+381) 29 244 024
Rr. “Adem Jashari” Tel. (+381) 280 320 810
Rr. “William Wolker” p.n. Tel. (+381) 290 320 536
Rr. “E Tiranës” p.n. Tel. (+381) 390 330 345

Një qëllim:
Klientë të kënaqur

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

Classic
Pension për një jetë
të garantuar!

Siguroni të ardhmen tuaj!
Sigurimi i Jetës është mënyra më e përhapur e kursimit
në vendet e zhvilluara. Duke kursyer për një të ardhme
më të mirë, ju po ashtu keni edhe jetën e siguruar.

Pse Sigurimi i Jetës Classic?

Cilat janë mënyrat e pagesës së primit?

Sigurimi i Jetës Classic është sigurimi më i përshtatshëm
për arsye të kombinimit ideal të kursimit afatgjatë dhe
sigurimit të jetës.

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

Me Sigurimin e Jetës Classic ju përfitoni:
- Mundësi të planifikimit të një ardhmërie të sigurtë.
- Një standard jetese edhe në kohën kur dilni në
pension, përmes pensionit privat.
- Përmbushje të qëllimeve apo ëndërrave tuaja si:
udhëtime, shkollim për fëmijët tuaj, etj.
- Mbrojtje financiare për familjen tuaj në rast
humbje jete të të siguruarit.

Si mund të marr Shumën e Siguruar?

Kujt i dedikohet Sigurimi i Jetës Classic?
Prandaj, që sot zgjidhni Sigurimin e Jetës Classic, për
rast mbijetese dhe humbje jete, dhe siguroni një të
ardhme për veten dhe më të dashurit tuaj.

Sigurimi i Jetës Classic i nevojitet personave që kërkojnë
investim të sigurtë dhe dëshirojnë sigurim për veten dhe
famijen e tyre.

Cila është mosha e marrjes në Sigurim?
Me këtë produkt të sigurimit, mund të sigurohen të
gjithë ata persona që janë të shëndoshë dhe të aftë për
punë, prej moshës 18 - 55 vjeçare.
Sigurimi përfundon më së voni në moshën 65 vjeçare.

Cila është kohëzgjatja e Sigurimit?
Sigurimi i Jetës Classic mund të kontraktohet prej 10 deri
30 vjet.

Ju mund të vendosni që Shumën e Siguruar ta merrni
menjëherë në fund të periudhës së sigurimit apo në
formën e një pensioni shtesë çdo muaj.

Shembull

Një vajzë me moshë 27 vjeçare ka kontraktuar
Sigurim Jete Classic me kohëzgjatje 30 vjet dhe
prim mujor 50€
Shuma e sigurimit në këtë rast rezulton:
20,766.00€.

Ngjarja e Sigurimit

Përfitimi

Mbijetesa deri në perfundim
kontrate

20,766.00€

Humbja e Jetës natyrore

20,766.00€

Humbja e Jetës aksidentale

20,766.00€

