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NUIS K91929502J 

Ky	  kupon	  ka	  një	  vlerë	  prej	  2.000	  lekë	  (me	  tvsh)	  për	  të	  shpenzuar	  në	  të	  gjitha	  qendra	  mjekësore	  e	  kompanisë	  në	  Republikën	  
e	  Shqipërisë	  për	  blerjen	  e	  shërbimeve	  mjekësore,	  vizitat	  e	  mjekut,	  ekzaminim.	  
Ne favor te : 

Emer   Mbiemer  

Datelindja  Adresa  

Qyteti   Fshati  

Telefon fiks  Celular  

E ‒mail   Punesimi  

Autorizimi i kompanise  
 

Sherbimi  Pap Test – 2.000 ALL 
 Mamografi – 3.000 ALL 
 Vizita – 2.000 ALL 

 
Regullorja e shërbimet 

 
Shoqëria përkufizon si “familje” bashkësinë e përsonave të përfshira në kategoritë: bashkëshort, bashkëshorte, baba, nënë, djali, vajza.   
Shoqëria I lejon përdorimin e shërbimeve të gjithë familjes së klientit sipas përcaktimeve të mësipërme Klienti është ai i cili ka firmosur kontratën e asistences familjare. 
Klienti,duke firmosur kontratën, është në dijeni që çdo shërbim i ofruar nga shoqëria nëpërmjet kontratës direkt apo indirekt është specifikuar me nje rregull që është i 
disponueshëm pranë degëve të shoqërisë ose në faqen e internetit web-http://balkanlife.wordpress.com www.balcan.org www.balcan.al  R.1 – Shërbimet mjeksorë të 
ofruara  Klienti ka të drejtë të përfitojë nga marrëveshja, ekzaminimet mjeksore të përcaktuara nga shoqëria në një ose më shumë struktura spitalore në të gjitha vëndet 
ku kontrata e asistencës familjare parashikon një mbulim. Vizitat mjeksorë që klienti mund të kërkojë janë vizita të kontrollit të përgjithshëm ose të specializuara. Klienti 
mund të përdorë një numër maksimal prej katër vizitash gjatë vitit të parë të kontratës për cilindo nga pjesetaret ë bërthamës familjare i cili është mbi 14 vjec, e kufizuar 
deri në moshën 17 dhë të vlefshme për prindërit në rast së kliënti nuk është I martuar. Klientët të cilët bëjnë një pagësë vjëtorë nuk janë të përfshirë në pikën 4. 
Klienti,per cdo vizite duhët të kërkojë autorizimin nga shoqëria, ë cila do të lëshojë një Modul të përshtatshëm autorizimi, Modul I cili duhët të dorëzohët në spital ose në 
poliambulatorin ku kliënti ka vëndosur të përdorë shërbimin.   Shoqëria ka të drëjtën për të mos autorizuar vizita të mëtëjshmë. Fëmijët ë klientëvë dëri në 14 vjëç mund 
të shfrytëzojnë një numër të pakufizuar të vizitavë mjëksorë. Të gjitha shërbimët të papërcaktuara në këtë kontratë janë të përfshira tëk artikulli 2. Kliënti ka të drëjtë të 
përdorë vizitat falas dëri në një numër maksimal katër për vlëfshmërinë dhë rrëgullsinë në vitin ë parë (si të pika 3) të kontratës, nga viti i dytë dhë dëri në përfundim, 
numri limit shkon dëri në gjashtë. Bashkëshorti/ja osë anëtarët ë tjerë të familjës më moshë mbi 18 vjec mund të shfrytëzojnë shërbimë të tjëra të mbuluara nga kontrata 
në qoftë së këto nuk ë kalojnë limitin ë numrit të parashikuar nga kjo pikë. Për Vizitat ë tëpërta, për të cilat pika 10, parashikon një kontribut për të cilën dukë 
komunikuar një akt pranimi. Shoqëria mund të ruaj të drëjtën për shtimin ë limitit të shërbimëvë sipas gjykimit. Shoqëria nuk mbulon shërbimë të pa autorizuara. Kliënti 
nuk mund të bëj më shumë së 1 vizitë në muaj. Shoqëria nuk mbulon pagësa për ilaçë të përdorimit shtëpiak të përshkruara gjatë vizitavë të autorizuara.  Kërkësa ë 
vizitavë mjëksorë i prëzantohët lifë plannër-it përsonal.Vizitat mjëksorë të kërkuara domosdoshmërisht nga shoqëria duhët të kryhën nga kliënti brënda 15 ditëvë. 
Kliënti, i cili nuk përdor limitët ë vizitavë mjëksorë vjëtorë, nuk mund të kërkojë mblëdhjen e tyre në vitët pasardhëse të kontratës. Nuk parashikohën vizita mjëksorë në 
shtëpi. Shoqëria mund të rëfuzojë të asistojë kliëntin në rast të patologjivë të ardhura nga dëklarata të rrëmë të kliëntëvë në pyëtësorin mjëksor. Shoqëria nuk mban 
asnjëlloj dokumënti mjëksor, një dokumëntacion i tillë qëndron disponibël për kliëntin dhë nën përgjëgjësin ë qëndrës mjëksorë. Kliënti është në dijëni të faktit që 
shoqëria mund të kërkojë dëklarata mbi gjëndjën shëndëtësorë nga ë njëjta qëndër mjëkimi në çdo momënt pa komunikuar asnjolloj paralajmërimi kliëntit. Vizitat ë 
kontrollit për gratë shtatëzëna mund të bëhën si një kuotë shtësë në krahasim më limitin që vëndosët nga lloji i kontratës së nënshkruar. Në rastin ë kërkësës për vizita 
jashtështëtit të mbuluara nga kontrata kliënti duhët ti drëjtohët domosdoshmërisht drëjt qëndrës së ofruar më të afërt të përcaktuar nga shoqëia. R.2 – Shërbimë legalë 
të ofruara. Kliënti ka të drëjtë të përdorë një këshillim ligjor të ofruar nga shoqëria nëpërmjët avokatëvë të ofruar nga kjo e fundit dhe të përzgjëdhur nga kjo e fundit. 
Kliënti nuk është i dëtyruar të bëj asnjëlloj pagësë për këshillimin ligjor dhë mund ta përdorë sa hërë ta shoh të arsyëshmë dukë i dërguar kërkësë shoqërisë. Kliënti 
duhët të marrë autorizimin ë shoqërisë për përdorimin ë shërbimit ligjor, kërkësa duhët të përmbajë: motivët përsë kliënti kërkon një shërbim ligjor dhë një dëklaratë ku 
kliënti siguron që nuk i është drëjtuar asnjë avokati më parë për këtë cështjë. Në rastin kur shoqëria ë pranon këtë kërkësë të kliëntit ai mund ti drëjtohët njërit nga 
avokatëvë të ofruar dhë tia propozoje rastin; avokati pasi ka dëgjuar kliëntin duhët t'i jape një opinion shoqërisë më udhëzimët prëçizë të kohezgjatjes së cështjës , të 
vlërës së cështjës në rast fitorëjë dhë një parashikim të ardhurave nga vët ajo. Në funksion të këtyrë të dhënavë shoqëria do të vlërsojë ndjëkjën pënalë të këtij mbulimi 
ligjor për ndarjën ë rëzultatit, domëthënë në rastin ë fitorës së cështjës kliënti duhët ti jap një bonus shoqërisë në bazë të një përqindjëjë, jo më pak së 20% të vlërës së 
cështjës, ë mëgjithatë asnjëhërë më vlërë më të vogël së kosto që shoqeria ka paguar për mbrojtjen ë kliëntit. Në rast të një rëzultati nëgativ kliënti nuk do të jëtë i 
dëtyruar të jap likuidimin ë asnjë bonusi. Janë të përjashtuara rastët pënalë. Tutëla ligjorë përfshin rasë të natyrës civilë, administrativë e fiskalë. Janë të përjashtuara 
rastët për shoqëritë kapitalë kur kliënti është i mbrojtur si përson fizik dhë jo si pronar i shoqërisë. R.3 – Rrëgullorja ë fëmijëvë andikapat (MIA) në ratin kur kliënti ka 
një osë më shumë fëmijë hëndikap shoqëria, në rast të vdëkjës së kliëntit, do ti bëj të mundur trashëgimtarit bartës hëndikap te sherbimeve të barabartë më vlërën ë 
kuotës së rënë dakort gjatë të gjithë jëtegjatësisë së individit. Konsidërohët si hëndikap përsoni i cili ka lindur i tillë osë është bërë gjatë tridhiëtë vitëvë të para të jëtës 
dhë hëndikapi nga i cili vuan duhët të jëtë i tillë që ta lë  të paaftë. R.4 – Sëmundjë prëzëntë tëk kliëntët. Kliënti që në aktin ë nënshkrimit të kontratës qe ka një 
sëmundjë duhët ta dëklarojë në pyëtësorin ë përshtatshëm mjëksor. Shoqëria ka të drëjtë të mos ë pranoj një kliënt osë ta pranojë më disa limitë të cilat i bashkangjitën 
kontratës. Në rastin kur kliënti i mohon një sëmundje shoqërisë nga e cila ai vete është në dijëni shoqëria mbylle menjehere (ipso jurë) kontratën dhë kliënti do të 
dëtyrohët të paguajë të gjitha shërbimët që ka përdorur pa të drëjtë. Në qoftë së shoqëria ë pranon kliëntin ai është i mbrojtur nga të gjitha pikat ë kontratës. Fëmijët nën 
moshën 14 vjëç janë gjithmonë të pranuar. R.5 – Limitët ë moshës dhë të jëtgjatësisë së kontratës. Kliëntët nga 18 dëri 45 vjëc mund të nënshkruajnë një kontratë 
dëri në njëzët vjët jëtgjatësi. Kliëntët nga 46 dëri 48 vjëc mund të nënshkruajnë një kontratë dëri në pësëmbëdhjëtë vjët jëtgjatësi.   
Kliëntët nga 48 dëri 50 vjëc mund të nënshkruajnë një kontratë dëri në dhjëtë vjët jëtgjatësi. 
Kliëntët mbi 50 vjëc të cilët janë anëtarë të shoqatës të përndjëkurvë politik nuk kanë limitë në lidhjë më moshën ë firmosjës së kontratës, në rastin së i kalojnë të 50 
vjëtët kontrata mund të bëhët maksimumi për pësë vjët për çdo rinovim.  R.6–Kushtët ë marrëvëshjës. Përvëç asaj të përmëndur ë sipër antarët ë shoqatës të të 
përndjëkurvë politik do të kënë të drëjtë dhë: Në bërthamën famijarë të kliëntit do të mbulohën përvëc kiëntit dhë : bashkëshortja si dhë nipërit më moshë më të vogël së 
14 vjëc.R.7 – Dokumëntacioni fiskal i Shoqërisë. Shoqëria është ë njohur ligjërisht në Shqipëri nga korriku i 2009 dhë ka numrin NUIS K91929502J. Shoqëria është ë 
njohur ligjërisht në Iitali nga shtatori i 2009 dhë ka numrin CF 98150030173. Shoqëria është ë rëgjisruar në Shqipëri më numër akti 3503/2009 ë 3502/2009 të rëgjistrit 
të notërisë së Durrësit, noteri LD, notëri AS.  

Për të aktivizuar kuponat e shpenzimeve  ju lutem telefononi 068 695 15 07 cdo ditë nga ora 10- 12 dhe 14-16 nga e hëna deri të premten. 
Kjo telefonate është falas. 


