Sigurimet e Pronës

Biznes
Çdo ditë ju jeni të rrethuar nga rreziqet që kërcënojnë biznesin tuaj. Duke siguruar pasuritë dhe
përgjegjësitë tuaja ne marrim përsipër rrezikun e biznesit tuaj. Mbroni pronën tuaj dhe përgjegjësinë në
kohë dhe krijoni një të ardhme të sigurt financiare.
Sipërmarrësit me kërkesa specifike dhe nevoja për mbulim të sigurimit do të krijojnë një paketë sigurie
sipas dëshirës dhe nevojave të tyre.

Siguro pronen tende në Kosove te Sigal dhe rri i qetë kudo ti ndodhesh!
SIGAL UNIQA ofron këtë sigurim për:
•
•
•

Biznese te vogla ( Retail)
Biznese te vogla dhe te mesme (SME)
Biznese te medha (Corporate)

SIGAL UNIQA ju dëmshpërblen për humbjen, dëmtimin ose shkatërrimin e pasurisë së siguruar në
mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e:
-

zjarrit,
rrufesë,
shpërthimit,
përplasjes ose rënies së një avioni, pjesëve ose ngarkesës së tij,
tërmetit,
përmbytjes,
stuhisë,
thyerjes së xhamave,

Paketat tona janë të destinuar për:

-

zyra e biznesit
klinike mjekësore, dentare dhe veterinare
Parukeri
sallon bukurie
sallon për pedikyr dhe manikyr
palestër
dyqan lulesh

-

çerdhe, sallë për fëmijë
dyqan frutash
mishtore
tregtia në mallra të përziera
buke dhe pastrim
kafe bar, restorant
veshje dhe këpucë
farmaci perimesh
librari, letra, furnizime zyre

Sigurimi nga Ndërprerja e Biznesit
Sigurimi i biznesit është për të gjithë sipërmarrësit dhe administratorët e bizneseve të ndryshme
pavarësisht llojit dhe përmasave të aktivitetit.
Nëpërmjet këtij produkti, SIGAL UNIQA mbulon shpenzimet si pasojë e ndërprerjes së aktivitetit të
biznesit nga zjarri apo rreziqet shtesë të tij duke siguruar fitimin neto si dhe kostot fikse. Në rastet e
dëmtimit të pasurisë, ju duhet të përballoni edhe pasojat që vijnë nga ndërprerja e veprimtarisë
ekonomike: mungesa e të ardhurave dhe qarkullimit të parasë. Për këtë qëllim, SIGAL UNIQA ofron të
gjitha mundësitë për vazhdimin e qetë të punës tuaj.

