Мисли

љубовта кон
НАЈБЛИСКИТЕ е
посилна од сите
предизвици!
Животно осигурување

КОМФОРТ

Мисли осигурувањето е здрава навика!
Добро е кога навреме се грижиме за себе, додека се
чувствуваме добро.
Бидејќи нашето здравје е предуслов за остварување на
сите други желби и можности.
Денес сме сведоци на сè почестите појави на тешки
болести кои ги загрозуваат животите на луѓето од
нашето опкружување и ја менуваат судбината на нивните
семејства.
Затоа го креиравме КОМФОРТ – осигурување на живот
со осигурување од тешки болести.

Една полиса, безброј можности!
Преку договорањето на програмата КОМФОРТ, си
обезбедувате себеси и своето семејство:
финансиски средства за покривање
на трошоци за лекување;
заштита на семејството во случај на најлоши настани;
заштеда за третото животно доба или за
исполнување на посебни цели во животот;
хартија од вредност која може да се вложува.
Програмата КОМФОРТ, исто така, покрива и:
поради незгода или природна смрт;
траен инвалидитет поради незгода;
67 хируршки интервенции;
болнички престој поради незгода,
болест или породување.
смрт

Бидете комфорни во животот кога е најпотребно
Во случај на заболување од најтешки болести (мозочен
удар, инфаркт, операција на срцевите артерии (бајпас),
трансплантација на органи, карцином, откажување на
работата на бубрезите, мултиплекс склероза, парализа,
слепило или слично), се исплаќаа договорената сума за
покритие на трошоците за лекување и нега.
Доколку имате помеѓу 14 и 55 години, сте здрави,
заработувате, имате или планирате семејство и посакувате
максимална сигурност во вашиот живот, КОМФОРТ е
вистинскиот избор за вас.
Вашата полиса за животно осигурување можете да ја
договорите преку посредништво на агенти и застапници
во осигурување на UNIQA Лајф низ целата територија на
Република Македонија.

Изберете ја вашата комбинација за сигурност
Вложувањето е сукцесивно, во склоп на вашите цели и
можности, во месечни, тромесечни, полугодишни или
годишни рати, во евра или во денари, како ќе одберете.
UNIQA преку полисата Ви гарантира брза и квалитетна
исплата, веднаш по пријавата заедно со неопходната
документација, доколку во текот на осигурувањето дојде
до некој осигурен случај.

И тоа не е сè
Со програмата КОМФОРТ, можат да бидат осигурани
од тешки болести и вашите деца на возраст од 3 до 18
години.

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.ВМРО 3, 1000 Скопје

