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E RE: Mundësi për investim të zgjuar dhe përfitime fiskale nga SiCRED në Euro, Dollarë apo Lekë

FALAS - ofrohet për një
periudhë të kufizuar:

Kontroll shëndetësor në klinika apo spitale prestigjioze në Vjenë, Milano, Athinë, etj., i
përfshirë në Sigurimin "Jetë dhe Shëndet", për investim mbi 1.000 euro në vit

AAAAAvvvvvantazhet fiskaleantazhet fiskaleantazhet fiskaleantazhet fiskaleantazhet fiskale

Primet e sigurimit që paguhen për policat e sigurimit, janë shpenzime të njohura
fiskale. Kjo do të thotë, që nëse pagesa për këtë policë paguhet nga punëdhënësi,

ai njihet si shpenzim i zbritshëm për efekt të përllogaritjes së tatimit mbi
fitimin. Kjo ju jep mundësinë që të shtyni tatimin në kohë dhe të përfitoni
më shumë duke investuar. Në rast mbijetese, shuma që përfitoni tatohet
sipas regjimit tatimor në momentin e tërheqjes.

Disa shembuj:Disa shembuj:Disa shembuj:Disa shembuj:Disa shembuj:
*Qëllimi i pasqyrimit të këtyre shembujve është për të treguar modelin e llogaritjes dhe kombinimin e përftimeve, por të dhënat (tarifat) janë të
rastësishme.

Zyrat Qendrore
Tel.: +355 4 22 37 549
e-mail: contact@sicred.com.al

Dega Tiranë
Cel: + 355 69 20 84 026
e-mail: shitje@sicred.com.al

Dega Durrës
Cel: +355 69 60 65 916
e-mail: durres@sicred.com.al

Dega Fier
Cel: +355 69 40 88 721
e-mail: fier@sicred.com.al

Dega Elbasan
Cel: +355 69 70 10 736
e-mail: elbasan@sicred.com.al

Dega Vlorë
Cel: +355 69 70 76 621
e-mail: vlore@sicred.com.al

Dega Shkodër
Cel: +355 69 20 84 020
e-mail: shkoder@sicred.com.al

Dega Gjirokastër
Cel: +355 69 70 30 462
e-mail: gjirokaster@sicred.com.al

Dega Korçë
Cel: +355 069 20 36 691
e-mail: korce@sicred.com.al

Sigurimi i Jetës (me Mbijetesë), zgjedhje e sigurt!
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sh.a. ndodhet pranësh.a. ndodhet pranësh.a. ndodhet pranësh.a. ndodhet pranësh.a. ndodhet pranë
klientëve meklientëve meklientëve meklientëve meklientëve me

produktet e saj të sigurim-produktet e saj të sigurim-produktet e saj të sigurim-produktet e saj të sigurim-produktet e saj të sigurim-
it që prej vitit 2003, dukeit që prej vitit 2003, dukeit që prej vitit 2003, dukeit që prej vitit 2003, dukeit që prej vitit 2003, duke
ofruar siguri, garanci dheofruar siguri, garanci dheofruar siguri, garanci dheofruar siguri, garanci dheofruar siguri, garanci dhe
shërbim të niveleve të lar-shërbim të niveleve të lar-shërbim të niveleve të lar-shërbim të niveleve të lar-shërbim të niveleve të lar-
ta. Misioni i SiCRED thek-ta. Misioni i SiCRED thek-ta. Misioni i SiCRED thek-ta. Misioni i SiCRED thek-ta. Misioni i SiCRED thek-
son ushtrimin e veprim-son ushtrimin e veprim-son ushtrimin e veprim-son ushtrimin e veprim-son ushtrimin e veprim-
tarisë ktarisë ktarisë ktarisë ktarisë konfonfonfonfonfo ro ro ro ro rm stan-m stan-m stan-m stan-m stan-
dardeve më të larta tëdardeve më të larta tëdardeve më të larta tëdardeve më të larta tëdardeve më të larta të
etikës, si mënyra e vetmeetikës, si mënyra e vetmeetikës, si mënyra e vetmeetikës, si mënyra e vetmeetikës, si mënyra e vetme
dhe e pranueshme për tëdhe e pranueshme për tëdhe e pranueshme për tëdhe e pranueshme për tëdhe e pranueshme për të
bërë një emër të mirë.bërë një emër të mirë.bërë një emër të mirë.bërë një emër të mirë.bërë një emër të mirë.

Shoqëria SiCRED sh.a.Shoqëria SiCRED sh.a.Shoqëria SiCRED sh.a.Shoqëria SiCRED sh.a.Shoqëria SiCRED sh.a.
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SiCRED sh.a. prezanton
produktin më të ri të sig-
urimit, “Sigurimi i Jetës (me
Mbijetesë)”. Ky sigurim, ësh-
të një kombinim i shkëlqyer
i sigurimit të jetës dhe in-
vestimit financiar. Jeta e per-
sonit që pajiset me këtë
policë sigurimi, sigurohet
për një shumë të caktuar
(shuma e sigurimit). I sigu-
ruari përfiton këtë shumë
në maturim të policës së sig-
urimit. E në rast se ai hum-
bjet jetën gjatë periudhës së
sigurimit, pasardhësit e tij
përfitojnë këtë shumë sig-
urimi, duke patur një mbësh-
tetje financiare në rast të
kësaj fatkeqësie.

Edhe pse është e vështirë
të mendojmë rreth vdekjes,
jemi të detyruar ta bëjmë për
shkak të pasigurisë së lartë
që mbart e nesërmja. Ne nuk
mund të dimë me siguri se
çfarë drejtimi do marrë jeta
jonë në të nesërmen, por ajo
që mund të bëjmë sot është
të planifikojmë për mënyrën
më të mirë për të mbrojtur
familjarët tanë dhe të ardhu-
rat tona.

Për këtë arsye, Sigurimi i
Jetës (me Mbijetesë) ju vjen
në ndihmë në mënyra të
ndryshme: me sigurimin e
shumave të nevojshme për
edukimin e fëmijëve, me pag-
esën e huas, zëvendësimin e
të ardhurave të munguara si
pasojë e paaftësisë, si mbësh-
tetje në rast të sëmundjeve
të rënda, etj. Ju zgjidhni!

NorNorNorNorNormë e gmë e gmë e gmë e gmë e garantuar in-arantuar in-arantuar in-arantuar in-arantuar in-
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Dollarë dhe LekëDollarë dhe LekëDollarë dhe LekëDollarë dhe LekëDollarë dhe Lekë

Primi investohet me një
normë minimum të garan-
tuar 1.2%, për policat në
Euro, Dollarë dhe Lekë,
duke ofruar siguri që in-
vestimi nuk do performojë
nën këtë normë. Policat e
Sigurimit të Jetës (me Mbi-
jetesë) janë një investim me
risk të ulët, për sa kohë që i
siguruari paguan rregull-
isht primin e sigurimit.
Ndërkohë, me policën e Sig-
urimit të Jetës (me Mbi-
jetesë), i siguruari ka të
drejtën e pjesëmarrjes në fit-
imin e realizuar nga kompa-
nia siguruese. Paratë që in-
vestohen nga primi i sig-
urimit, gjenerojnë të ardhu-
ra nga investimi. Nëse porto-
foli i investuar ka perfor-
muar mbi pritshmërinë nor-
male, shoqëria siguruese
vendos shpërndarjen e bo-

nuseve për të siguruarit.
Fitimi që iu shpërndahet të
siguruarve i shtohet shumës
së sigurimit, duke rritur kësh-
tu përfitimet e të siguruarit.

Sigurimi i Jetës (meSigurimi i Jetës (meSigurimi i Jetës (meSigurimi i Jetës (meSigurimi i Jetës (me
Mbijetesë), një inMbijetesë), një inMbijetesë), një inMbijetesë), një inMbijetesë), një invvvvvestim iestim iestim iestim iestim i
zgjuar dhe disiplinë inzgjuar dhe disiplinë inzgjuar dhe disiplinë inzgjuar dhe disiplinë inzgjuar dhe disiplinë invvvvvesti-esti-esti-esti-esti-
mimimimimi

e ndër të tjera...
1.1.1.1.1. Ju ndihmon të admin-

istroni më mirë të ardhurat
tuaja.

2.2.2.2.2. Ju ndihmon të kurse-
ni rregullisht.

3.3.3.3.3. Ju ndihmon të përm-
bushni në afatgjatë një objek-
tiv të caktuar investimi.

4.4.4.4.4. Shuma e sigurimit ga-
rantohet që në fillim dhe
mund të tërhiqet menjëherë
në datën e maturimit.

5.5.5.5.5. Ofron mbështetje dhe
siguri financiare për familjen
tuaj.

6.6.6.6.6. I siguruari ka të
drejtën e pjesëmarrjes në fiti-
min që kompania siguruese
realizon nga investimi i pri-

meve për këtë kategori.
7.7.7.7.7. Primi investohet me

një normë të garantuar prej
1.2% në vit, për monedhat
Lek, Euro dhe Dollar.
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Një Policë - 3 sigurime!Një Policë - 3 sigurime!Një Policë - 3 sigurime!Një Policë - 3 sigurime!Një Policë - 3 sigurime!
Me të njëjtën policë përfi-

tohen tre mbulime: jeta, aksi-
dentet dhe sëmundjet kritike.
Bashkë me Sigurimin e Jetës
(me Mbijetesë), Ju mund të
zgjidhni dhe sigurimet sh-
tesë:

Sigurimin nga Aksiden-Sigurimin nga Aksiden-Sigurimin nga Aksiden-Sigurimin nga Aksiden-Sigurimin nga Aksiden-
tettettettettet

Nëpërmjet këtij sigurimi,
përfitoni të drejtën për dëm-
shpërblim në rast të ndodhjes
së aksidenteve, duke përfitu-
ar në rast paaftësie të përher-
shme ose të përkohshme,

shpërblim ditor për ditët e
paaftësisë, etj.

Sigurimin nga Sëmund-Sigurimin nga Sëmund-Sigurimin nga Sëmund-Sigurimin nga Sëmund-Sigurimin nga Sëmund-
jet Kritikejet Kritikejet Kritikejet Kritikejet Kritike

Nëpërmjet këtij sigurimi,
përfitoni të drejtën për dëm-
shpërblim në rast të shfaqjes
së një prej sëmundjeve kri-
tike (sëmundje të rënda), gjatë
periudhës së sigurimit. Kësh-
tu, ju do të keni të ardhura të
mjaftueshme për të përballu-
ar kurimin tuaj, pa vënë në
rrezik planet e tjera finan-
ciare tuajat dhe të familjes.
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Me blerjen e një police
të Sigurimit të Jetës (me
Mbijetesë) me prim vjetor
mbi 1,000 euro, SiCRED i
ofron të siguruarit bonus

policë sigurimi “Jetë
dhe Shëndet” për vete,
e madje deri edhe për
familjen e tij.

Sigurimi i shëndetit
ofron ekzaminime vje-
tore FALAS  në njërin
nga shtetet: Shqipëri,
Itali, Austri, Turqi, etj.
Gjithashtu, garanton
mbulimin e shpenzi-
meve mjekësore për
vizita, barna mjekë-
sore, ndërhyrje kiru-
rgjikale, etj.

Sigurimin e shën-
detit i siguruari mund
ta përfitojë vetëm
duke u paraqitur për
blerjen e Sigurimit të
Jetës (me Mbijetesë)
pranë zyrave qendrore
ose degëve të shoqërisë
SiCRED sh.a..

Gjinia  Mosha  Afati 

 Shuma e 
garantuar e 
sigurimit 

(në rast humbje 
jete apo 

mbijetese) 

Pjesëmarrja në 
Fitim  

(e pritshme) 

Shuma e sigurimit 
pë aksidente dhe 

paaftësi 

Shuma e sigurimit 
për sëmundjet 

kritike 

Primi Vjetor që 
paguani 

Shuma që tërhiqni 
në fund të 
kontratës 

FEMËR  20 vjet  15 vjet  € 10,000  € 629  € 5,000  € 5,000  € 707  € 10,629 

MASHKULL  25 vjeç  25 vjet  € 20,000  € 2,080  € 5,000  € 5,000  € 833  € 22,080 

FEMËR  30 vjeç  25 vjet  € 30,000  € 3,128  € 10,000  € 10,000  € 1,281  € 33,128 

MASHKULL  35 vjeç  25 vjet  € 50,000  € 5,147  € 10,000  € 10,000  € 2,195  € 55,147 

FEMËR  45 vjeç  15 vjet  € 70,000  € 4,365  € 10,000  € 10,000  € 5,020  € 74,365 

FEMËR  40  vjeç  20 vjet  € 100,000  € 8,314  € 50,000  € 15,000  € 5,363  € 108,314 




