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Животно осигурување

ФУТУРА

Соништата и желбите се основа на секој почеток
Никој не може со сигурност да ја предвиди иднината на
Вашето дете, но Вие уште сега можете да направите таа
иднина да биде поубава и полесна.
Сега е вистинското време да си поставите неколку важни
прашања, кои еден ден, секако ќе мора да се одговорат:
Како на своето дете да му обезбедиме
најдобро образование?
Како да му помогнеме да се осамостои?
Како да му овозможиме драгоцен подарок за свадба?
Како да го поддржиме во основањето семејство?
Размислувајќи за овие прашања уште денес, Вие го правите
првиот чекор за да дојдете до вистинскиот одговор.

Зошто ФУТУРА?
Затоа што новата програма за животно осигурување на
Вашето дете  –  ФУТУРА, може да биде одговор на било
кое од горенаведените прашања.
На Вашето најмило подарете му ФУТУРА полиса за
животно осигурување бидејќи за разлика од останатите
подароци, овој е единствениот подарок кој со истекот
на времето ја зголемува својата вредност.

Кој и како може да вложува?
Вложувањето на финансиските средства може да биде
еднократно, месечно, тромесечно, полугодишно и
годишно сè до навршување на 18 години од животот на
Вашето дете.
Кога Вашиот матурант ќе наврши 18 години и ќе биде
доволно зрел за донесување на животни одлуки, ќе може
да ги искористи парите кои претходните години сте ги
вложувале во неговата иднина.

На кој начин може да се искористи
осигурената сума?
Еднократно

(со навршување на 18 години) – по
истекот на осигурувањето, осигуреникот
ја добива осигурената сума на која и се
додава и остварената добивка ;
Ануитетно – во вид на месечна или годишна
рента која може да се исплаќа во наредните
4 до 7 години (стипендија за школување) на
која и се додава и остварената добивка ;
Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување
на 25 години) – доколку осигуреникот стапи
во брак од навршување на 18 до 25 години од
животот, договорената осигурена сума, на која и се
додава и остварената добивка, ќе биде исплатена
кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

UNIQA Life е во секој момент покрај Вашето дете
Доколку еден од родителите, кој е договарач на
осигурувањето на детето, и кој има полиса за животно
осигурување издадена од UNIQA Life, доживее незгода
во која би го загубил животот, UNIQA Life презема
одговорност да ги доплати останатите премии на
осигурувањето сé до последната година, со цел да се
обезбеди исплата на договорената осигурена сума.

Пакети на покритие
ФУТУРА – долгорочно штедење и финансиска заштита
на детето.
ФУТУРА и ЗДРАВЈЕ – горенаведеното покритие за
осигурување на живот со можност за договарање на
дополнително осигурување:
дневeн надомест за болнички престој
поради болест или несреќа;
фиксен надомест во случај на
кршење на коски и зглобови;
хируршки интервенции.

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.
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