
 
 

1. SIGURIMI I JETËS SË NXËNËSVE 

 
“Sigurimi i Jetës së Nxënësit” është një produkt i dizenjuar për fëmijët që ndjekin arsimin parauniversitar 
(mosha  6-18 vjeç), duke konsideruar aktivitetin e përditshëm të tyre dhe nevojave që ata kanë për t’u 
siguruar. Polica e Sigurimit ofron mbështetje financiare në rast ndodhje aksidenti apo humbje të jetës 
për arsye natyrore apo aksidentale. Gjithashtu ofron përfitime në rast diagnostikimi të një prej 
sëmundjeve kritike gjatë periudhës së sigurimit. 
 
Polica e sigurimit mund të blihet nga prindi i nxënësit, i cili dëshiron të ketë mbrojtje për fëmijën e tij. 

I. Përfitimet e Pagueshme 

Kjo policë sigurimi ofron: 
 

 Mbulim të shpenzimeve mjekësore në rast sëmundje të rënda kritike (shpenzimet për 
kurim dhe udhëtim deri në shumën e sigurimit) 

 Mbulim të shpenzimeve mjekësore në rast aksidenti 
 Përfitimi në rast ndodhje Aksidenti (varion sipas pasojave të shkaktuara nga aksidenti) 
 Përfitimi për Paaftësi të përhershme të plotë (Sipas grafikut të përcaktuar në çertifikatën e 

sigurimit) 
 Përfitimi për paaftësi të përkohshme (Sipas përcaktimeve në çertifikatën e sigurimit) 
 Përfitimi nga frakturat (Sipas grafikut të përcaktuar në çertifikatën e sigurimit) 
 Përfitimi nga Humbja e Jetës për shkaqe natyrore  
 Përfitimi për vdekjen Aksidentale  

II. Karta e Sigurimit SiCRED  

Çdo nxënës i pajisur me Kartën e Sigurimit Jeta e Nxënësit përfiton; 
 

 Marrjen e menjëhershme të zbritjeve të çmimit deri në 60%, për të gjitha shërbimet 
diagnostikuese dhe kirurgjikale në njësitë e Rrjetit Mjekësor SiCRED, që i ofrojnë këto shërbime. 

 Trajtimi në mënyrë preferenciale në të gjitha njësitë e Rrjetit Mjekësor të SiCRED në Tiranë dhe 
në rrethe. 

 Karta personifikohet me emrin e nxënësit tuaj, dhe së bashku me një mjet identifikimi mund të 
përdoret sa herë që do të nevojitet. 

 Përfitime të tjera sipas kontratës së sigurimit 
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III. Primet e sigurimit 

 
Opsionet tona standarde të sigurimit, janë si vijon: 
 

Përfitimet  Paketa 1 Paketa 2  * Check Up Paketa 3  * Check Up Paketa 4  * Check Up 
Përfitimi per humbjen e Jetës 
për shkaqe natyrore 

300,000 Lekë 300,000 Lekë 300,000 Lekë 300,000 Lekë 

Përfitimi per humbjen e Jetës 
për shkaqe aksidentale 

600,000 Lekë 600,000 Lekë 600,000 Lekë 600,000 Lekë 

Mbulim të shpenzimeve 
mjekësore në rast aksidentesh, 
deri në vlerën 

300,000 Lekë 300,000 Lekë 300,000 Lekë 300,000 Lekë 

Përfitimi për sëmundjet kritike 
dhe shpenzimet mjekësore për 
kurim dhe udhëtim 

Deri në 300,000 
Lekë 

Deri në 300,000 Lekë Deri në 300,000 Lekë Deri në 300,000 Lekë 

Përfitimi për Paaftësitë e 
përhershme, të përkohshme 
Përfitimi nga frakturat 

Deri në 300,000 
Lekë 

Deri në 300,000 Lekë Deri në 300,000 Lekë Deri në 300,000 Lekë 

Check Up Nuk ofrohet 

Vizitë pediatri/patologu 
 
(checkup mund te kryhet ne nje 
nga spitalet/klinikat private ne 
Shqiperi) 

Gjak komplet 
Urine komplet 
Ferritinë 
Vizita pediatri/patologu 
 
(checkup mund te kryhet ne nje 
nga spitalet/klinikat private ne 
Shqiperi) 

Gjak komplet 
Urine komplet 
Glicemi esell 
Ferritinë 
Vizite Okulisti 
Vizite ORL/Audiograma 
Vizita pediatri/patologu 
 
(checkup mund te kryhet ne nje nga 

spitalet/klinikat private ne Shqiperi) 
Karta e Sigurimit  Përfshirë Përfshirë Përfshirë Përfshirë 
Primi i sigurimit 1200 Lekë 4,000 Lekë 6,000 Lekë 10,000 Lekë 

IV. Dokumentacioni për sigurime 

o Kopje të mjetit të identitetit të nxënësit që do të sigurohet dhe prindit. 
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