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Sezoni i ri shkollor e aka-
demik ka filluar dhe mijëra
nxënës i janë rikthyer
bankave të shkollës e qindra
të tjerë janë ulur për herë të
parë në to. Studentë të
shumtë i janë rikthyer au-
ditorëve të fakultetit e për
qindra të tjerë janë hapur
dyert e universitetit në nd-
jekjen e pasioneve, ëndrrave
dhe dëshirave të tyre.

Duket që në këtë periudhë
të vitit jeta bëhet akoma më
e larmishme dhe sigurisht që
të papriturat e saj askush
nuk i di. Secili prej nesh, në
mendjen e tij është ndeshur
me pyetje rreth përballimeve
financiare në rast të
ndodhjes së një ngjarjeje fat-
keqe.

Mos u shqetësoni! Ashtu

si në të gjithë botën, edhe në
Shqipëri kemi mundësinë e
sigurimit të jetës dhe shën-
detit, kemi mundësinë e
mbrojtjes financiare në ras-
tin e ndodhjes së një ngjarje-
je të papritur. Me një staf  të
specializuar vetëm në fush-
ën e sigurimit të jetës, Si-
CRED ofron shërbim dhe pa-
keta me mbulime shumë të
mira për çdo të siguruar.

Paketat e sigurimit “Jetë
Nxënësi dhe Studenti”,
ofrojnë mbulim të shpenzi-
meve mjekësore në çdo rast
të papriture shëndetësore
apo aksidentale. Duke marrë
parasysh aktivitetin e përdit-
shëm të nxënësve dhe stu-
dentëve, kjo kontratë siguri-
mi ofron një gamë të gjerë
mbulimesh dhe përfitimesh:

Mbulimit të shpenzi-
meve mjekësore në rast ak-
sidenti
Sigurimit të sëmund-

jeve kritike
 Dëmshpërblimit për

fraktura dhe paaftësi
Etj.
Përveç kësaj, kontrolli

vjetor i shëndetit, nëpërm-
jet paketave të ekzamini-
meve, është opsioni më i mirë
i parandalimit të të paprit-
urave. Kryerja e paketave të
check up-it për nxënësit dhe
studentët ofrohet në spitalet
dhe klinikat më të mira pri-
vate, pjesë e rrjetit mjekësor
të SiCRED.
PËRFITIME
TË   TJERA:

Karta SiCRED
Pajisja me kartën e sig-

urimit, bën që të gjithë
klientët të trajtohen në
mënyrë preferenciale gjatë
kohës që marrin një shër-
bim mjekësor të caktuar në
një nga klinikat apo spita-
let e rrjetit SiCRED. Kjo
kartë mundëson zbritje deri
në 60% për shërbimet mjekë-
sore të marra jo vetëm në
Shqipëri, por edhe në spita-
let më prestigjioze të Eu-
ropës.
NDËRGJEGJËSIMI
PËR   SIGURIM

Ndonëse ka kaluar më
tepër se një dekadë, që kur
tregu i sigurime në Shqipëri
operon edhe në fushën e sig-
urimit të jetës dhe shëndetit,
ende vërehet një interes dhe
kujdes i ulët që qytetarët
shqiptarë tregojnë ndaj sig-

urimit të jetës së tyre, kjo
krahasuar edhe me vendet e
rajonit.

SiCRED, me produktin e
sigurimit “Jetë Nxënësi dhe
Studenti” risjell sërish në
vëmendjen tuaj rëndësinë e
të qenit i siguruar dhe
rëndësinë e kujdesit paran-
dalues.

Edhe këtë vit, fokus i këtij
produkti janë shkollat dhe
universitete private e sh-
tetërore, të cilat dita ditës po
shprehin interesin e tyre në
rritje për sigurimin e
nxënësve dhe studentëve.

Me punën e palodhur të
SiCRED dhe me dashamirës-
inë e stafit drejtues të kopsh-
teve, shkollave, univer-
siteteve është arritur që
shumë prej tyre t’i ofrojnë

SiCRED, e vetmja shoqëri sigurimi me katër paketa
për Sigurimin e Jetës së Nxënësve dhe Studentëve

Duke filluar nga 1,200 lekë në vit, Sigurimi i Jetës dhe Shëndetit të Nxënësve e Studentëve bëhet i prekshëm për çdo të ri/re shqiptar/e.
nxënësve dhe studentëve një
paketë sigurimi të integruar
me programin e studimeve.

Ndërgjegjësimi për sig-
urim është i nevojshëm për
aq sa do duam që financat
tona të jenë më të stabili-
zuara.
PËRSE   DUHET   TË
ZGJIDHNI   SICRED?

Nëse dëshironi zgjedhje
të larmishme për shëndetin
tuaj, me mbulime shumë të
mira, nëse dëshironi që
produktin e jetës dhe shën-
detit tuaj ta blini në një ko-
mpani sigurimi me staf të
specializuar vetëm në këtë
fushë, nëse dëshironi që shër-
bimi të ofrohet me korrek-
tësi dhe etikë të lartë profe-
sionale atëherë zgjidhja ësh-
të vetëm SiCRED!

Për më tepër informacion na kontaktoni  në:
Zyrat Qendrore
Tel.: +355 4 22 37 549
e-mail: contact@sicred.com.al

Dega Tiranë
Tel: +355 4 22 37 549
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 60 65 917
e-mail: shkoder@sicred.com.al

Dega Gjirokastër
Tel: +355 84 26 90 19
e-mail: gjirokaster@sicred.com.al

Dega Korçë
Cel: +355 69 20 36 691
e-mail: korce@sicred.com.al

4   Paketa   Sigurimi   të   Jetës   së   Nxënësve   dhe   Studentëve

Shuma maksimale e Përfitimeve 600,000 Lekë 600,000 Lekë 600,000 Lekë

Sigurim Jete Ofrohet Ofrohet Ofrohet

Mbulim shpenzime mjekësore në rast 

aksidenti
Ofrohet Ofrohet Ofrohet

Përfitime për frakturat Ofrohet Ofrohet Ofrohet

Përfitime për paaftësitë Ofrohet Ofrohet Ofrohet

Përfitim për sëmundje krittike Ofrohet Ofrohet Ofrohet

Paketë me Ekzaminime Mjekësore Nuk ofrohet Paketa check up Paketa check up

• Spitali Amerikan • Spitali Amerikan

(Tiranë, Durrës, Fier) (Tiranë, Durrës, Fier)

• Spitali Gjerman • Klinika "Italiane" Tiranë

• Klinika "Orthodhokse" Tiranë • Laboratori "Intermedica" Tiranë

• Klinika "Italiane" Tiranë • Klinika "Harrison" Tiranë

• Klinika "ABC" Tiranë (Tiranë, Elbasan, Lushnjë)

• Poliambulanca "At Luigji Monti" Tiranë • Klinika "Unison" Tiranë

• Klinika "Kristi" Korçë • Klinika "Kristi" Korçë

• Klinika "Jeta" Fier  • Klinika "Italmedica" Shkodër

Karta e Sigurimit Përfshirë Përfshirë Përfshirë

Afati i sigurimit 1 vit 1 vit 1 vit

Primi i sigurimit vjetor 1,200 Lekë 3,000 Lekë 3,000 Lekë

Sigurimi i Jetës së Nxënësve

Spitalet dhe Klinikat ku mund të kryhet 

paketa e analizave

Përfitimet
Paketa 1                 

Mosha 3 ‐ 18 vjeç        

Paketa 2                     

Mosha 14 ‐ 18 vjeç           

Paketa 2                         

Mosha 3 ‐ 14 vjeç                

Shuma maksimale e Përfitimeve 1,200,000 Lekë 1,200,000 Lekë

Sigurim Jete Ofrohet Ofrohet

Mbulim shpenzime mjekësore në rast 

aksidenti
Ofrohet Ofrohet

Përfitime për frakturat Ofrohet Ofrohet

Përfitime për paaftësitë Ofrohet Ofrohet

Përfitim për sëmundje krittike Ofrohet Ofrohet

Paketë me Ekzaminime Mjekësore Nuk ofrohet Paketa check up

• Spitali Amerikan

(Tiranë, Durrës, Fier)

• Klinika "Italiane" Tiranë

• Laboratori "Intermedica" Tiranë

• Klinika "Harrison" Tiranë

(Tiranë, Elbasan, Lushnjë)

• Klinika "Unison" Tiranë

• Klinika "Kristi" Korçë

• Klinika "Italmedica" Shkodër

Karta e Sigurimit Përfshirë Përfshirë

Afati i sigurimit 1 vit 1 vit

Primi i sigurimit vjetor 2,000 Lekë 4,500 lekë

Sigurimi i Jetës së Studentëve

Spitalet dhe Klinikat ku mund të kryhet 

paketa e analizave

Përfitimet
Paketa 1                         

arsimi universitar

Paketa 2                          

arsimi universitar


