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Kompania e sigurimeve SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA operon nga Tetori i vitit 2003 dhe është

kompania më e madhe e sigurimeve në Kosovë.

SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA ushtron aktivitetin e saj në Kosovë që nga dhjetori 2011 dhe 

është pjesë e “UNIQA GROUP AUSTRIA”, grupit më të madh të sigurimeve në Europën Qëndrore

dhe Lindore, me një përvojë mbi 150 vjeçare në industrinë e sigurimeve.

Me rreth mbi 22,000 punonjës, 19 milionë kontrata dhe 33 Miliardë Euro asete nën menaxhim, 

UNIQA Group AUSTRIA është ndër grupet më të fuqishme financiare dhe ndër kompanitë më 

energjike në Europë e vlerësuar me "A" nga 'Standard&Poor's'.

UNIQA Group ne Europë:

- mbi 150 vjet traditë pune

- 40 Kompani në kuadër të grupit

- 19 Tregje prezente

- 6.3 Miliardë prime te shkruara (GWP)

- mbi 22,000 Përfaqësues nëpër Europë

- 10,000,000 Klientë

- 19,000,000 Kontrata

- 33 Miliardë Asete nën menaxhim

Informacion rreth Kompanisë

www.uniqagroup.com



Mendo
Informacion për Sigurimet e Jetës

I. Sigurimi i Jetes me Kursim (Endowment)

Produkti ofron Sigurimin e jetës për një periudhe të caktuar, i kombinuar me një depozite kursimi apo edhe
aksidente personale.
  

Kohëzgjatja e sigurimit është 10-30 vjet, mosha e individit prej 18-55 vjeç.
 
Kontribues (pagues i primeve) mund të jetë vetë i siguruari, bashkëshorti, djali, vajza, apo kushdo tjetër.
 
I siguruari mund të paguaj një prim vjetor  ose mujor  dhe në këmbim të tij përfiton të drejten mbi një shumë
të siguruar.
  
Në rast humbje jete përfitues mund të jetë personi i caktuar nga i siguruari.

Në rast mbijetese përfitues zakonisht është i siguruari.

Shuma e siguruar paguhet:
  -  Në fund të periudhes së sigurimit apo menjëherë në rast se ndodh ngjarja e sigurimit.

SIGAL Life UNIQA ofron mundësinë e ndryshimit të primit vjetor gjatë periudhes, që ti përshtatet mundësive
tuaja financiare

Ky produkt mund të kombinohet edhe me Sigurimin shtesë nga aksidentet personale.

Me produktin Plus ne rast humbje jete aksidentale perfitohet 2 here shuma e sigurimit.

Në varësi të kontributit në rast ndodhje të nje aksidenti i siguruari perfiton:
 
   - Një shumë të siguruar për paaftësi totale ose të pjesshme që rezulton nga aksidenti.
   - Shperblim ditor për cdo ditë qëndrimi në spital/apo trajtim ambulator në shtëpi për shkak të aksidentit.

 1. Sigurimi i Jetës Classic ju mundëson një kursim apo pension shtesë, pra më shumë liri financiare 

    në kohën e duhur, për të shijuar frytet e një pune shumëvjecare.

 2. Sigurimi i Jetës Plus ju mundëson një kursim apo pension shtesë, ku  përfshihen edhe Aksidentet 

    Personale.

 3. Sigurimi i Jetës Junior – Kasa për Fëmijë ju mundëson një kursim, që fëmija juaj në një moshë te 

    caktuar të arrijë arsimimin e dëshiruar dhe jo vetëm, por e kombinuar me sigurimin e jetës së 

    prindërve.

 4. Sigurimi Karta e Besnikërisë  - i ofrohet punëmarrësve të përkushtuar nga punëdhënësit  vizionar 

    për të shkëmbyer besim dhe mirënjohje.

II. Jeta me Afat - Grup (Term Life)

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.

III. Jeta e Kredimarresit (Sigurimi i Jetes per kredi)

Sigurimi i Jetes se kredimarresit eshte nje sigurim i cili lidhet me shumen e kredise se klientit.

Ky sigurim ofrohet per kredimarresit e te gjitha institucioneve kredidhenese (Banka, Mikrofinanciare, etj.) te 

licencuara nga Banka Qendrore e Kosoves.

Avantazhet e produktit per Klientin:

Mbrojtje e dyanshme Financiare     Jete e rehatshme    Cmim/Prim i volitshem    Procedure e thjeshte dhe e shpejte

Ekzistojne edhe mundesi te kombinimit te produkteve te ndryshme sipas kerkesave dhe mundesive te klienteve.

Per te marre oferten e personalizuar per ju klikoni ne link: http://goo.gl/forms/jn5Wc3myAu

apo dergoni ne email adrese  dhe telefon 038 240 241 131.infolife@sigal-ks.com

http://goo.gl/forms/jn5Wc3myAu
http://goo.gl/forms/jn5Wc3myAu


Shuma e Garantuar

Parametrat themelore:

Lloji I Sigurimit Sigurimi I Jetës me Kursim

Periudha e Sigurimit 30 vjet

Kësti Vjetor 625€

Gjinia Mashkull

Mosha 30 vjeçar

Profesioni Profesor

Shuma e Garantuar 15,346€ + Fitimi I Pritur

30,692€ Humbje Jete Aksidentale

Shperblim Ditor 5€ dita

  Humbje Jete 
Aksidentale

  Shperblim Ditor

Shembull

Qëllimi ynë është që të ofrojmë
për çdo klient atë produkt që tI
përshtatet mundësive dhe 
nevojave të tij duke u bazuar 
në analizen e situatave te jetes. 

Është shuma të cilen i Siguruari

e përfiton në mbijetesë deri 

në përfundim kontrate. Ndërsa

në rast humbje jete, perfituesi 

i caktuar nga i Siguruari përfiton

këtë shumë.

Më poshtë po paraqesim një shembull për një mashkull 30 vjeçar i cili dëshiron të kursej për një pension, dhe po ashtu

dëshiron që të ketë mbulim nga aksidentet personale. Duke u bazuar në parametrat themelore të tij ne kemi kalkuluar 

edhe përfitimet. Çdo ofertë për Sigurim të Jetës kalkulohet duke u bazuar në:  moshen, gjininë, profesionin, gjendjen 

shëndetsore dhe gjendjen financiare të klientit. Duke e analizuar kursimin që klienti ka mundësi të bëjë dhe duke e

llogaritur shumën që deshiron të ketë në përfundim të kontrates ne kalkulojme edhe pagesen mujore që duhet të bëjë

klienti.

Në rast humbje jete aksidentale

përfituesit marrin dy herë Shumën

e sigurimit. Kjo vlenë për klientët

që zgjedhin Sigurimin e Jetës plus.

Është Shperblimi ditor që i 

siguruari përfiton për cdo ditë

pune të humbur si pasojë

e një aksidenti. Këtë shpërblim

ditor mund ta përfitoj deri ne 180

ditë të pershkruar nga mjeku.
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