
Контролна листа код коришћења осигурања правне заштите

Ова контролна листа ће Вам помоћи да се код правног случаја придржавате потребних административних 
процедура и да избегнете непотребне трошкове или компликације.

 Контактирање   

n	 Ако имате осигурану правну заштиту, свој случај сместа и лично пријавите Вашем осигурању  
 правне заштите.   

n	 Са осигурањем утврдите да ли је Ваш случај покривен постојећом полисом и, ако је покривен, до ког износа. 

n	 Ако Ваше осигурање правне заштите гарантује покривање трошкова адвоката, у оквиру тог покрића нема 
 ризика за подмирење трошкова.

n	 Без гаранције подмирења трошкова преко осигурања правне заштите постоји ризик од тог да ћете морати 
 сами подмирити правне трошкове (адвоката, суда, итд.). Гаранција подмирења трошкова може се 
 применити и повратно, али то није обавеза.

n	 Гаранција подмирења трошкова по правилу се одобрава у ограниченом износу. Код преношења случаја на 
 вишу инстанцу трошкови неће бити аутоматски покривени. Зато увек имајте на уму тачан износ гаранције 
 за подмирење трошкова.

n	 Осигурање правне заштите неће бити обавезно да подмири индивидуално договорене трошкове са адвокатом 
 који прекорачују износ покрића.

n	 Сами плаћате све услуге адвоката којe прелазе износ гаранције за подмирење трошкова. 
 Адвокат би могао да захтева авансно плаћање.

 Током обраде случаја  

n	 Одговорни сте да на време обавештавате осигурање правне заштите о важним корацима у Вашем случају. 
 Ту обавезу можете да пренесете на адвоката ако га ослободите обавезе чувања тајне и овластите га 
 да директно може да информише осигурање правне заштите.

n	 Осигурање правне заштите подмирује прописане и одговарајуће трошкове у оквиру гаранције за подмирење 
 трошкова. Без одлагања адвокату дајте информације и документацију како би се случај могао обрадити 
 са прихватљивијим трошковима. 

n	 Законски имате право на арбитражну процедуру ако између Вас и Вашег осигурања правне заштите дође 
 до конфликта по питању обраде Вашег случаја. То је посебно пожељно када сте доведени у безизлазну  
 правну ситуацију.

 Закључивање случаја 

n	 Ваш адвокат је одговоран за то да наплату свог хонорара обавља транспарентно.   

n	 Пре закључивања нагодбе, коју такође подмирује Ваше осигурање правне заштите, морате дати свој 
 пристанак.  
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