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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!

%U]RUHåHQMHGDGRELMHWHNHåLOLL]PLULWHREDYH]H
%H]SUHQRVDSHQ]LMHXQDåXEDQNX
%H]çLUDQDWDEH]XĆHåĄDLGHSR]LWD
=DSHQ]LRQHUHGRJRGLQDVWDURVWL
RRNRWSODWHGRPHVHFL
,]QRVNUHGLWDLGRRSD

Poklon Dunav osiguranje*

'LQDUVND
PHVHĆQDUDWD
NRMDVH
DOSTUPNO
LSHQ]LRQHULPD NE MENJA
VDPDOLP
SHQ]LMDPD

1RYLSDG%XOHYDU2VORERćHQMDDTHO%HRJUDG%XOHYDU=RUDQDđLQćLĄDDTHO%XOHYDU.UDOMD$OHNVDQGUDTHO
1Lå.UDOMD6WHIDQD3UYRYHQĆDQRJ THO SXERWLFD0DWLMH*XSFDD THO:   .UDJXMHYDF1LNROH3DåLĄDTHO: 000 
$WLQVNDEE THO  00 ąDĆDN'HYHW-XJRYLĄDTHO.UXåHYDF.RVDQĆLĄHYD7HO=UHQMDQLQ7HO
6RPERU7HOäDEDF7HO9DOMHYR7HO.UDOMHYR7HO8çLFH7HO
3ULMHSROMH7HO/HVNRYDF7HO3LURW7HO-DJRGLQD7HO9UDQMH7HO=DMHĆDU7HO

Сто одсто водоотпоран!
ИЗДАВАЊЕ АПАРАТА
НА ВОЈНЕ РЕЦЕПТЕ
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ВОЈНИ

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HIII

• Бroj 141 • ОКТОБАР 2015.

Влада Републике Србије донела одлуку
о усклађивању војних пензија

ДУГО ОЧЕКИВАНИ
РАСПЛЕТ
Са 9. седнице Главног одбора
Скупштине УВПС

ОДГОВОРИ НА СВЕ ИЗАЗОВЕ
60. Међународни београдски сајам књига

МОЋ ПИСАНЕ РЕЧИ
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