
Lista e kontrollit për trajtimin e sigurimeve të mbrojtjes juridike

Kjo listë kontrolli ka qëllimin t‘ju shërbejë ta zbatoni rrjedhën administrative të domosdoshme në një çështje 
juridike dhe t‘ju mbrojë kundrejt shpenzimeve ose komplikimeve të panevojshme.

 Lidhja e kontaktit  

n	 Nëse jeni të siguruar me sigurim të mbrojtjes juridike, njoftoni çështjen tuaj menjëherë dhe personalisht tek sigurimi 
 juaj i mbrojtjes juridike. 

n	 Sqaroni tek ai, nëse çështja juaj mbulohet nga polica ekzistuese dhe nëse po, deri në çfarë mase.

n	 Nëse sigurimi juaj i mbrojtjes juridike ju jep një premtim mbulimi të shpenzimeve për avokatin tuaj, brenda kufijve 
 të premtimit të mbulimit të shpenzimeve ju nuk keni ndonjë risk shpenzimesh. 

n	 Deri në dhënien e premtimit të mbulimit të shpenzimeve nga ana e sigurimit të mbrojtjes juridike ju rrezikoni, që t’i përballoni 
 vetë shpenzimet juridike (shpenzime për avokatin, gjykatën etj.). Një premtim mbulimi të shpenzimeve mund të jepet me 
 veprim në të shkuarën, por kjo gjë nuk është e detyrueshme.

n	 Premtime të mbulimit të shpenzimeve zakonisht akordohen me limite. Lëvizja më tej tek shkalla më e lartë nuk mbulohet 
 automatikisht. Prandaj kujdesuni për masën e saktë të premtimit të mbulimit të shpenzimeve.

n	 Marrëveshjet individuale me avokatin tuaj, që e tejkalojnë premtimin e mbulimit të shpenzimeve, nuk e detyrojnë sigurimin 
 e mbrojtjes juridike që t‘i marrë përsipër.

n	 Për shërbime të avokatit, që e tejkalojnë premtimin e mbulimit të shpenzimeve, ju jeni të detyruar për t´i paguar. 
 Avokati mund të kërkojë nga ju një parapagesë.  

 Gjatë përpunimit të çështjes  

n	 Jeni të detyruar që të informoni sigurimin e mbrojtjes juridike në vazhdimësi për zhvillimet e rëndësishme të çështjes. 
 Mund të liroheni nga ky detyrim, nëse e lironi avokatin nga detyrimi i tij i ruajtjes së sekretit dhe e ngarkoni atë me informimin 
 direkt të sigurimit të mbrojtjes juridike. 

n	 Sigurimi i mbrojtjes juridike brenda kufijve të premtimit të mbulimit të shpenzimeve merr përsipër shpenzime të domosdoshme 
 dhe të përshtatshme. Mbështeteni avokatin tuaj sa më shpejt të jetë e mundur me informacione dhe dokumente, me qëllim 
 që çështja të mund të përpunohet me shpenzime të pranueshme.

n	 Ju keni mundësinë që të kërkoni një procedurë arbitrazhi të parashikuar nga ligji, nëse ju dhe sigurimi juaj i mbrojtjes juridike keni 
 mendime të ndryshme për përpunimin e çështjes juridike. Kjo vlen në veçanti për pyetjen e gjendjes së pashpresës.

 Mbyllja e çështjes 

n	 Avokati juaj kujdeset për një llogari honorari transparente.    

n	 Para lidhjes së një pajtimi, i cili e ngarkon me shpenzime dhe sigurimin tuaj të mbrojtjes juridike, ju duhet ta merrni 
 miratimin e tij për këtë.  
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