
Животно осигурување КОЛЕКТИВНО

Мисли

ЗАЕДНО!

ВРВОТ
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најдобро се



Намена
Колективното животно осигурување е наменето за 
правните лица, односно осигурување на вработените.

�� Овој продукт е наменет за секое лице 
на возраст од 15 до 65 години.

�� Договорот може да се склучи за 
период од 5 до 25 години.

�� Договорувач на осигурувањето е правното 
лице односно компанијата, со една полиса ги 
осигурува сите или дел од вработените.



Плаќање на премија
�� Месечно
�� Квартално
�� Полугодишно
�� Годишно.

Корисник на осигурувањето
�� Договорувачот може со договорот како и со некои 

правни работи подоцна да го одреди лицето 
по име (корисникот) на кое ќе му припадне 
право по основ на договорот за осигурување.

Пакети на покритие

КОМПАКТ – долгорочно штедење и финансиска заштита 
на семејството во случај на непредвидени настани.

ОПТИМУМ – долгорочно штедење и финансиска заштита 
во случај на непредвидени настани, како и заштита во 
случај на повреди кои како последица имаат траен 
инвалидитет.

Осигуран случаj

К
ом

п
ак

т

O
п

ти
м

ум

Доживување

Смрт

Смрт како последица од незгода

Траен инвалидитет

Дневен надомест за болнички 
престој како последица од незгода



Придобивки од КОЛЕКТИВНО животно осигурување

�� Обезбедува финансиска сигурност 
на осигуреникот и семејството.

�� Овозможува оптимална комбинација на покритието 
– според желбата и можностите на клиентите.

�� Висината на осигурените суми е еднаква 
за сите осигуреници без оглед на нивната 
пристапна старост или здравствена состојба.

UNIQA Life на лице место

��www.uniqa.mk 
Овде можете да го најдете нашиот советник.

��+389 (0) 2 32 88 820 
Нашата корисничка поддршка е достапна 
од 8 - 16 часот секој работен ден.

��info@uniqa.mk 
Или едноставно испратете ни E-mail.

��www.misli.uniqa.mk 
Дознајте како се мисли со срцето за својата среќа.

За повеќе информации прашајте го Вашиот личен 
советник за осигурување.

Друштво за животно осигурување UNIQA Лајф ад Скопје, бул.Илинден 1, 1000 Скопје


