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Poštovani,

U cilju uspostavljanja jedne nove saradnje, predstavljamo 
Vam - Sava životno osiguranje.
Kompanija Sava Re ima već iza sebe 39 godina postojanja. 
Zadnjih par godina je i među najvećim reosiguravajućim 
kompanijama u regionu. Krajem 2008. godine Sava Re 
osniva Sava životno osiguranje.

Od tog momenta, mi pripadamo velikoj SAVA RE 
GRUPACIJI. Pored kompanija sa evropskog i istočnog tržišta, 
grupaciju čine i osiguravajuće kompanije sa prostora bivše 
Jugoslavije: Maribor i Tilia iz Slovenije, Velebit iz Hrvatske, 
Sava Montenegro iz Crne Gore, Sava Tabak iz 
Makedonije...

Poslujući više od tri godine na tržištu Srbije, Sava životno 
osiguranje, polako formira svoju poziciju. Poziciju i naš razvoj 
vidimo, pre svega, u širenju dobre i kvalitetne slike o životnom 
osiguranju, potrebe za životnim osiguranjem kako svakog od 
nas kao pojedinca, tako i potrebe naših najbližih, naših 
prijatelja, kolega... 
Dobar i kvalitetan život u danima koji dolaze, može se 
obezbediti samo DANAS ostvarenom kvalitetnom brigom o 
sutrašnjici. 

Svaki dan znači mnogo i to svi znamo.

Ovom prilikom želimo da Vam ponudimo jedan proizvod koji 
je sigurno jedinstven na tržištu – Zlatna jesen. Suština 
programa je da omogućavamo kijentimima da finansijski 
obezbede svoje najmilije od izvesnih događaja koje nam 
pozne godine života donose. Reč je doživotnom osiguranju 
života za lica starija od 50 do 80 godine života. Nakon 
navršene 85 godine života, osiguranje postaje besplatno 
odnosno - premija se više ne plaća.  BITNO - pri zaključenju 
ovog ugovora o osiguranju nije potreban zdravstveni upitnik, 
a isplata osigurane sume se vrši u roku od 2 dana.

S poštovanjem,
SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o.

zivotno.osiguranje@sava-osiguranje.rs
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„МОЈ ГЛАС ЗА ЖИВОТ“

Поштоване колеге,

У претходним текстовима најавили смо акцију коју
спроводимо са нашим партнерима 
САВА ЖИВОТНИМ ОСИГУРАЊЕМ,

чији је циљ показивање хуманости конкретним делом!

Подсећамо вас да САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ са
нама већ има закључен уговор о сарадњи и сваког месеца
помаже, како би Удружење могло да обезбеди остварење

дела текућих задатака.

У овом обраћању настојимо да појаснимо неке
недоумице које смо препознали у току протекла два месеца

заједничког рада у акцији.

Поједини од вас су одмах прихватили сарадњу и
својим средствима обезбедили – и себи и својим

члановима породица додатну сигурност, али и својим
колегама и деци која тек улазе у овај наш свет. Свима

њима желимо да искажемо једно велико ХВАЛА и у име
Удружења и у име САВА ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА.

А сада желимо да одговоримо и 
на поједина ваша питања. 

Најчешће питање је било – ко су у ствари те наведене
колеге у писму којима је потребна помоћ?

То су наши људи са првог списка који имамо и за који сви
знате – списка за солидарну помоћ. И  управо у том делу смо
кроз поменуту акцију решили да нам у томе помогну и људи

који то већ раде са другим компанијама. 
И они су то прихватили.

ДЕЦА којој се на овај начин пружа помоћ (на Институту за
неонатологију на Звездари), нажалост, већ у првим

тренуцима свог живота имају велики проблем  
КАКО ПРЕЖИВЕТИ?

Реакције појединих наших чланова на започету акцију
била су различите. Питања су била бројна, а суштина је

једна - да смо заједничким учествовањем желели да некоме
допринесемо бар мало боље и извесније сутра.

И надамо се да смо успели да појаснимо – ко је
компанија са којом сарађујемо, 
коме треба да помогнемо и зашто.

И зато је сада ВАШ ОДЗИВ И ВАШ СТАВ БИТАН!
Ако не желите да учествујете у акцији, избор је само ваш.

Можете и тај став изрећи и кроз директну комуникацију са
нашим партнерима.

А ако има међу вама оних који желе да се придруже
акцији а да нису добили писмо, могу директно контактирати

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ 
телефоном или слањем писма или е-маила на њихову

адресу.
Поштанска адреса је:

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ,
Булевар војводе Мишића 51, 11000 Београд.

Телефони за контакт су: 011/ 3643 -628, 011/ 3643 -625, 
Е-маил адреса: zivotno.osiguranje@sava-osiguranje.rs

Сваки наш глас је битан, сваки глас се броји а и сваки
динар у овој акцији много пута више вреди.

Надамо се да смо сви тога свесни. Akcionarsko društvo za osiguranje
Član Sava Re Grupe
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Међународни „Аеромитинг 2013
Нови Сад“

НЕБЕСКЕ БРАВУРЕ
У

организацији Града Новог Сада и
Аероклуба Нови Сад, 22. септембра
одржан је аеромитинг, на коме су пи-

лоти новосадског аероклуба, акро-групе,
Војске Србије и летачи из шест европ-
ских земаља, поред такмичарских, изве-
ли и акробатске летове.

У такмичарском програму, односно
„лету на штоперицу“, који се први пут
одржава у нашој земљи, пилоти су има-
ли задатак да што брже и сигурније из-
врше прелет предвиђене маршруте про-
лазећи између 18 метарских пилона по-
стављених на Дунаву. 

У ревијалном делу програма, поред
такмичара из Словачке, Немачке, Ма-
ђарске, Бугарске, Црне Горе и Хрватске,
публици су се ефектним летачким про-
грамом представили  пилоти новосадске
акро-групе „Старс“ Драган Амиџић и ва-
здухопловни ветерани потпуковници
Војске Србије у пензији Саша Ристић и
Драган Злокас на авионима ,,галеб Г2“,
и пилоти Ваздухопловне академије из
Вршца на авионима типа ,,цесна-172“.

Приказом једног од могућих начина
дејства у бришућем лету по циљевима
на реци, наступили су и пилоти Војске
Србије наставници летења потпуковник
Зоран Еркић и мајори Ђорђе Лаћарак,
Бошко Шербеџија, Роберт Јелен и Бобан
Вучковић на авиону ,,супер-галеб Г4“.

Током програма приказан је и рад ва-
здушног трактора приликом гашења по-
жара. 

Атрактиван летачки наступ публика је
пратила са Петроварадинске тврђаве и
Београдског кеја.

Будимир М. ПОПАДИЋ

IZDAVANJE APARATA NA VOJNE RECEPTE

FOTO -REPORTA@A

Чини се да је највише
аплауза измамила
акро-група ,,Звезде“

По ,,галебовима“ смо
постали познати широм
света

Пилоти су на прави
начин показали
сопствена умећа и
могућности летелица
којима су управљали

На новосдском небу могли су се видети авиони
различитих облика, боја и маневарских способности

,,Танго“ изнад
љубитеља
летења
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VOJNIVeteran
GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE ● Godina HI ● broj 117 ● СЕПТЕМБАР 2013.

Veteran

Све ча на ака де ми ја по во дом 20 го ди на УВПС

ИСТИН СКИ РО ДО ЉУ БИ

Са 1. Регионалне конференције 
удружења војних пензионера 

и ветерана

МОСТОВИ РАЗУМЕВАЊА 
И САРАДЊЕ
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