Мисли на

сигурно СЕ,
бидејќи си

МИСЛЕЛ СÈ!
на

Животно осигурување

РИЗИКО

Ризикот и неизвесноста се составен дел од животот, а
чувството на сигурност е една од неизоставните потреби
на секој од нас.

Заштитете се себеси и своите најблиски
Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна
сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен
инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.

Намена
Наменет е за сите оние кои посакуваат финансиски да
се заштитат себеси и своето семејство од непредвидени
настани, а првенствено за оние кои во секојдневниот
живот се изложени на зголемен ризик од сообраќајни
незгоди, повреди на работното место и други ризични
ситуации.

Карактеристики
Осигурување

можат да склучат лица
со старост од 14 до 65 години.
Осигурувањето може да биде склучено
во траење од 1 до 30 години.
Премијата се договара во Евра.

Плаќање на премија
Месечно
Квартално
Полугодишно
Годишно.

Пакети на покритие
КОМПАКТ – финансиска заштита во случај на
непредвидени настани.
ОПТИМУМ – финансиска заштита во случај на
непредвидени настани, како и заштита во случај на
повреди кои за последица имаат траен инвалидитет.

Смрт
Траен инвалидитет поради незгода
Болнички престој поради
незгода, болест и породување
Кршење на коски
Хируршки интервенции

Премиум

Oптимум

Осигуран случаj

Компакт

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.

Придобивки од РИЗИКО осигурувањето
Обезбедува

финансиска сигурност
на осигуреникот и семејството.
Нуди можност за договарање на исклучително
високи осигурани суми со пристапна премија.
Овозможува оптимална комбинација на покритието
– според желбата и можностите на клиентите.

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

