
Животно осигурување ЖИВОТ ПЛУС

Мисли
ТРОЕН

ЏЕКПОТ!



Вашиот животен потег
Живот Плус е осигурување кое претставува идеална 
комбинација на квалитетно долгорочно штедење и 
осигурување на живот. На тој начин обезбедува:

��  Загарантирана заштита на осигуреникот во 
текот на  целиот период на осигурување;

��  Заштита на семејството во случај 
на непредвидени ситуации;

��  Заштита на животниот стандард 
во трета животна доба;

��  Исполнување посебни цели како што се 
школување на деца, патување итн.

Намена
�� Овој продукт е наменет за сите лица на  

возраст од 14 до 60  години.
�� Договорот може да се склучи за 

период од 10 до 30 години.

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



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.

ПРЕМИУМ – горенаведеното покритие за осигурување 
на живот, со можност за договарање на дополнително 
осигурување:
�� дневeн надомест за болнички престој 

поради болест, несреќа или породување
�� фиксен надомест во случај на 

кршење на коски и зглобови
�� хируршки интервенции.

Осигуран случаj
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Доживување
1 х договорена осигурана сума

Смрт како последица од болест
1 х договорена осигурана сума

Смрт како последица од незгода
2 х договорена осигурана сума

Траен инвалидитет како 
последица од незгода

Дневен надомест за болнички 
престој како последица од незгода

Кршење на коски

Хируршки интервенции

Дневен надомест за болнички 
престој поради болест, 
несреќа или породување
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Придобивки од ЖИВОТ ПЛУС осигурувањето

Животно осигурување 
со штедење

Истовремено штедење 
и осигурување

Животно осигурување со 
еднократна уплата на премија

Почетна поволна осигурана сума
Сигурна инвестиција и можност 
за остварување на добивка

Дополнително осигурување од 
незгода на осигураното лице

Финансиско ублажување 
на последици од незгода

Дополнително осигурување 
во случај на смрт поради 
незгода на осигураното лице

Загарантирана повеќекратна 
исплата осигурана квота

Исплата на осигураната сума и 
пропишаната добивка на крајот 
на траењето на осигурувањето

Добивка без ризик

Дополнителна добивка за 
третата животна доба

Остварување на значајна 
финансиска добивка со која 
можете слободно да располагате

Валутна клаузула Заштита на вашите пари 
независно од курсните промени

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.

За повеќе информации прашајте го Вашиот личен 
советник за осигурување.

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


