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У име добре сарадње,
„САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ“ и овим
путем, захваљује се свим члановима који
су свесрдно пружили подршку у развоју
наших односа у протеклом периоду.
Користимо прилику да вас обавестимо да је
„САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ“ и у
2014.години остварило раст у пословању.
Успешност, поред основних показатеља у
пословању, меримо и нашим квалитативним
растом – развојем добрих односа са
клијентима, ширењем едукације о правим
могућностима и предностима животних
осигурања, активним учествовањем у
конкретним хуманитарним акцијама...
Много новина смо спровели у току прошле
године, а сада би навели само једну.
Ослушкујући тржиште и потребе
становништва, крајем 2014.године увели смо
нови производ „АДУТ“ који у основи има и
компоненту штедње. Пријем у осигурање је у
већини случајева без обавезе попуњавања
здравственог упитника. Информације о
детаљима прорачуна уз објашњење свих
погодности датог производа, можете добити
ако нас контактирате на већ познате
телефоне или путем слања маил-а на
адресу: zivotno.osiguranje@sava-osiguranje.rs.
Ову прилику користимо и да понудимо још
једну могћност наше сарадње.
Примајући неке од ваших чланова у наше
редове, дошли смо до закључка да би
сигурно још многима од вас одговарало
ангажовање у пословима презентовања или
продаје животних осигурања. Али, вероватно,
нисте знали да би овај посао могао да буде
ваш извор једне додатне зараде. За све вас
који сте заинтересовани за овај вид
ангажовања, отворена је посебна маил
адреса vp@sava-zivot.rs, а наравно можете
нас контактирати и на телефон број:
011/ 3643 -610.

Здраву, добру и успешну
2015.годину
жели вам „САВА ЖИВОТНО
ОСИГУРАЊЕ“!
Булевар војводе Мишића 51,
11000 Београд
www.sava-zivot.rs
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DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI ZA PENZIONERE
ODOBRENJE
kredita
dok kDçHWH
dobar dan!
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Сто одсто водоотпоран!
ИЗДАВАЊЕ АПАРАТА
НА ВОЈНЕ РЕЦЕПТЕ
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ВОЈНИ

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HIII

• Бroj 133 • ФЕБРУАР 2015.
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Нова визуелна
обележја УВПС

СИМБОЛ
ОФИЦИРСКЕ
ЧАСТИ
И МОРАЛА
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УДРУЖЕЊЕ
ВОЈНИХ
ПЕНЗИОНЕРА
СРБИЈЕ
Са 5.седнице Главног
одбора УВПС

Из магазина
,,Одбрана“

Обрасци за враћање
закинутих права

О СВЕМУ
ЈЕДНОГЛАСНО

БРИГА
ЗА ЉУДЕ

ПРАВНА ПОМОЋ
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