KUSHTET E PËRGJITHSHME TË PËRGJEGJËSIS PUBLIKE DHE CIVILE

I.

Dispozita te Pergjitheshme
Kushtet e Pergjitheshme te kontrates se Sigurimit te Pergjegjesise Publike, ketu me poshte do te
quhen shkurtimisht "Kushtet te Sigurimit". SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA sh.a, ketu me poshte
do te quhet "Siguruesi" Personi fizik ose juridik, interesi i te cilit do te mbulohet ne sigurim sipas
kushteve te Sigurimit te Pergjegjesise Publike dhe te Produktit, ketu me poshte do te quhet
shkurtimisht "I Siguruar". Kontrata per Sigurimin e Pergjegjesise Publike, lidhur midis Siguruesit
dhe te Siguruarit, ketu me poshte do te quhet shkurtimisht " Polica e Sigurimit".

II.

Marrveshjet Siguruese
Duke ju referuar kushteve, kufizimeve, perjashtimeve dhe konditave te tjera qe permban kjo
police dhe formulari, dhe me kusht qe i Siguruari te kete paguar ose te kete rene dakort per te
paguar primin perkates i quajturi ketej e tutje "Sigurues" bie dakort te demshperbleje te
Siguruarin per:
1. Te gjitha shumat per te cilat i Siguruari do te behet ligjerisht pergjegjes te paguaje per
kompensim, dhe kostot e demeve dhe shpenzimeve ne lidhje me ndonje ngjarje te
siguruar per te cilen kjo police zbatohet brenda limiteve te demshperblimit te poshte
shenuara (deklarata), dhe ne lidhje me biznesin sic eshte pershkruar ne formular, perfshire
njesine e marre me qera ose ne pronesi te te Siguruarit.
2. Te gjitha shpenzimet per mosmarreveshjet, te kryera me miratimin paraprak me shkrim te
Siguruesit ne lidhje me ndonje kerkese demshperblimi ndaj te Siguruarit , kerkese per te
cilen zbatohet demshperblimi i shprehur ne kete police.

III.

Ngjarjet e Siguruara
Siguruesi ofron sigurimin e Pergjegjesise Publike dhe detyrohet te demshperbleje te
Siguruarin, per sa ai eshte civilisht pergjegjes me ligj:
1. Per Pergjegjesine Publike
a. Demtime trupore (perfshire vdekjen, semundjen ose plagosjen te/ose ndaj
personave)
b. Humbje ose demtime pasurore,
Te ndodhura gjate Periudhes se Demshperblimit, por perjashtuar pergjegjesia e produktit.
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IV.

Limitet e Demshperblimit
Limitet e shenuara ne police perfaqesojne maksimumin qe Siguruesi eshte i detyruar te paguaje
per cdo demtim, dhe ne asnje rast ai nuk do te pergjigjet per shuma me te medha.
a. Per Cdo ngjarje
Pergjegjesia e Siguruesit per te gjitha kostot e kompensimeve dhe shpenzimet e pagueshme cdo
pretenduesi ose nje numri pretenduesish per cdo ngjarje, nuk do te kaloje shumen e percaktuar
ne formular si limit i demshperblimit per cdo ngjarje.
b. Klauzola te serise se demeve
Per te percaktuar kufirin e pergjegjesise se Siguruesit ne lidhje me ngjarjet e siguruara, ngjarjet e
percaktuara me poshte do te konsiderohen si nje ngjarje dhe se kane ndodhur gjate Periudhes se
Demshperblimit ne te cilen ka ndodhur demi i pare.
c. Limiti agregat
Pergjegjesia e Siguruesit per te gjitha kostot e kompensimeve dhe shpenzimet e pagueshme ne
lidhje me te gjitha ngjarjet e ndodhura gjate cdo periudhe demshperblimi, nuk do te kaloje
shumen e percaktuar si limit agregat permbledhes.

V.

Kufizimet Territoriale
Kushtet e Pergjithshme jane te vlefshme brenda territorit te Kosoves
Polica e sigurimit i nenshtrohet ligjit/juridiksionit te Republikes se Kosoves.

VI.

Perjashtime te pergjitheshme
Kjo police nuk do te zbatohet per:
1. Pergjegjesine qe i takon demtimeve trupore ose semundjeve te cdo personi sipas nje kontrate
punesimi ose marrje ne prove nga i Siguruari nese nje pergjegjesi e tille ka lidhje me demtimet
trupore ose semundjeve qe rrjedh prej/ose gjate periudhes se punesimit.
2. Pergjegjesia ne lidhje me:
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a. Cdo mjet (ose rimorkio bashkuar me te) e licensuar per perdorim ne rruge publike ose
mjet per te cilin kerkohet nje sigurim i detyrueshem nga legjislacioni i trafikut rrugor, nese
ky mjet eshte ne pronesi, eshte marre me qira, eshte ruajtur ose drejtohet nga I Siguruari
qe percaktohet ne formular ose nga personi qe kerkon demshperblim.
b. Nga perdorimi i mjeteve motorrike, makinave ose pajisjeve te drejtuara ose te perdorura
nga persona qe nuk kane mbushur moshen 16 vjec.
c. Ngarkimi ose shkarkimi nga/ose ne mjet ose rimorkio.
3. Pergjegjesia ne lidhje me:
a. Anije ose Avion (pervec varkave me rrema) qe jane prodhuar ose kane si destinacion
lundrimin ose udhetimin ne uje, ajer ose hapsire, nese kjo anije ose avion eshte ne pronesi
te, eshte marre me qira ose huajtur ose trajtohet nga I Siguruari.
b. Ngarkimi ose shkarkimi nga/ose ne cdo lloj anijeje, mjeti lundrues ose avioni.
4. Pergjegjesine per ndonje humbje financiare qe nuk rezulton nga humbje pasurore ose
demtime trupore sic eshte percaktuar ne seksionin II (humbje thjesht financiare).
5. Cdo sherbim ose keshille, ose trajtim profesional i dhene, administruar ose neglizhuar nga I
Siguruari (demshperblim profesional).
6. Pergjegjesia e cfaredo lloj natyre qe direkt ose indirekt shkaktohet nga/ose, ndikohet ose
rrjedh prej ndotjes se ajrit, ujit ose tokes.
7. Pergjegjesia ne lidhje me humbjen ose demtimin e pasurise:
a. qe i perket Te Siguruarit
b. perpunohet nga/ose eshte nen kujdesin, ruajtjen, kontrollin e Te Siguruarit ose cdo personi
te punesuar nga/ose qe punon per Te Siguruarin.
8. Pergjegjesia per humbje ose demtime te pasurise qe
eksplozioni ne njesine e Te Siguruarit.

rrjedhin nga zjarri, rrufeja ose
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9. Kerkesat per demshperblim ne lidhje me vonesen e realizimit ose plotesimit te kontratave qe
jane lidhur.
10. Pretendimet per demtime te punimeve ose mallrave te prodhuara ose furnizuar nga I
Siguruari ( nga palet e treta sipas porosise apo per llogari te tij), per shkaqe te brendeshme ne
fabrikimin ose furnizimin e tij.
11. Pergjegjesia ne lidhje me kthimin, rivendosjen,riparimin, montimin, ose koston e/ose
zvoglimin ne vlere te ndonje malli ose mallrave te furnizuar, instaluar ose montuar nga I
Siguruari nese pergjegjesi te tilla rrjedhin nga ndonje difekt i brendshem ose nga natyra e
demshme ose e papershtateshme.
12. Pergjegjesia ne lidhje me ndonje artikull ose mall te furnizuar, instaluar, montuar nga I
Siguruari per qellime aviacioni ose anijeve kozmike ose industrise se automobilave (perfshire
ndonje pjese kembimi dhe perberese).
13. Pergjegjesia ne lidhje me ngjarje qe jane rrjedhoje e nje veprimi te pandershem, te qellimshem
ose neglizhences se te Siguruarit dhe qe duhej te parashikoheshin nga I Siguruari duke pasur
parasysh natyren dhe rrethanat e ketij veprimi ose neglizhence.
14. Pergjegjesia marre persiper nga I Siguruari sipas nje kontrate ose ndonje lloj tjeter mareveshje,
pervec rastit kur pergjegjesi te tilla do ti jene ngarkuar Te Siguruarit edhe ne mungese te
kontratave ose marreveshjeve te tilla.
15. Cdo pergjegjesi e cfaredo natyre qe direkt ose indirekt eshte shkaktuar nga/ose, kontribuar
nga/ose qe rrjedh nga:
a. Rrezatimi ose ndotje jonizuese nga radioaktiviteti prej karburanteve berthamore ose prej
rrjedhjeve berthamore ose djegja e karburanteve berthamore.
b. Eksplozivet toksike radioaktive ose lende te tjera te rrezikshme te perberjeve eksplozive
berthamore ose pjeseve perbere te tyre.
c. Asbestosi ose semundje te tjera qe lidhen me te (perfshire kancerin) qe rrjedhin nga
ekzistenca, prodhimi, trajtimi, perpunimi, shitja, shperndarja, magazinimi, depozitimi ose
perdorimi i asbestit, dhe/ose produkteve qe permbajne asbest.

___________________________________________________________________________________
KUSHTET E PËRGJITHSHME TË SIGURIMIT NGA ZJARRI DHE RREZIQET SHTESË
4

KUSHTET E PËRGJITHSHME TË PËRGJEGJËSIS PUBLIKE DHE CIVILE

16. Pergjegjesia per cdo pasoje te luftes,pushtimit, veprimeve te armiqve te jashtem (ne lufte ose
jo),lufta civile, revolucioni, nderhyrja ushtarake, uzurpimi me fuqi territoriste, vandalizmi ose
sabotimi.
17. Gjobat, masat ndeshkuese.
VII.

Pagesa e Primit
Pikenisja dhe periudha e Sigurimit
I Siguruari eshte i detyruar te paguaje, tek Siguruesi ose tek qendra e agjensise ne te cilen eshte
nenshkruar kontrata me skadencat perkatese, te njejtin prim te caktuar ne kontrate.
Vjelja e primeve ne vazhdimesi realizohet ne vendbanimin e te Siguruarit, ai nuk mundet ne asnje
menyre te perjashtohet nga nje detyrim i tille.
Kesti i pare duhet te jete paguar me dhenien e kontrates. Kestet pasardhese paguhen me dhenien
e deshmive te pagesave qe duhet te mbaje daten e pagimit dhe firmen e personit qe sigurohet.
Sigurimi hyn ne fuqi ne oren 24 te dites se shenuar ne police, ne se ne kete moment primi eshte
paguar, ne rast te kundert hyn ne fuqi ne oren 24 te dites se kryerjes se pageses.
Primi mbetet i pezulluar ne diten e skadences se caktuar ne kontrate.
Per primet pasuese se pari eshte lejuar kufiri per tu respektuar prej 15 diteve, gjate te cilave
sigurimi mbetet pezull, dhe rihyn ne fuqi ne oren 24 te dites se pagimit te primit duke mbetur te
pandryshuara skadencat e percaktuara ne kontrate.
Gjate 15 diteve te mesiperme, Siguruesi ka te drejten te deklaroje me leter rekomande, rizgjidhjen
e kontrates, duke ndaluar te drejten e primeve te skaduara dhe te kerkoje ekzekutimin
ligjerisht.
Primi eshte gjithmone vendimtar per periudhen e sigurimit prej nje viti sepse zgjidh ceshtjet e
kontrates.
Rregullimi i Primit
Primi, i caktuar ne baze te elementeve te rreziqeve te ndryshueshem, parapaguhet ne menyre
provizore ne shumen qe rrjedh nga llogaritjet ne police dhe rregullohet ne fund te cdo periudhe
sigurimi vjetore ose me te shkurter te kontrates, sipas ndryshimeve te ndodhura gjate te njejtes
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periudhe, ne elementet e marre si baze per llogaritjen e primit duke mos ndryshuar primin
minimal te percaktuar ne police.
Per kete qellim brenda 60 diteve nga fundi i cdo periudhe vjetore te sigurimit ose te nje kohezgjatje
me te shkurter te kontrates, I Siguruari duhet te njoftoje me shkrim Siguruesit te dhenat i
vijueshme si: informacionin e elementeve te ndryshueshem te shenuar ne police.
Diferencat aktive dhe pasive, qe rezultojne nga rregullimi i primit, duhet te jene paguar ne 30 ditet
e mepasme nga komunikimi i Siguruesit.
Nese i Siguruari nuk kryen ne kohen e caktuar njoftimin e te dhenave te mesiperme ose pagimin
e diferences aktive te detyruar, Siguruesi mund te fiksoje nje afat te metejshem jo me pak se 15
dite, pas te cilit primi i parapaguar ne menyre provizore per kestet pasardhese konsiderohet per
llogari ose si garanci per ate periudhe sigurimi vjetore per te cilin nuk eshte aplikuar rregullimi ose
pagimi i diferences aktive dhe garancia mbetet e anulluar deri ne oren 24 te dites ne te cilen I
Siguruari ka permbushur detyrimet e tij, pa prekur te drejten e shoqerise per te vepruar juridikisht
ose per te deklaruar, me leter rekomande zgjidhjen e
kontrates.
Per kontratat e skaduara n.q.se I Siguruari nuk ploteson detyrimet ne lidhje me rregullimin e
primit, Siguruesi duke ndaluar te drejten e saj te veproje ligjerisht, nuk eshte e
detyruar per
deme te ndodhura ne periudhen te ciles I referohet mungesa e rregullimit.
Sa here qe sipas nje rregullimi vjetor, bilanci i elementeve te ndryshueshem te rrezikut tejkalon
dyfishin e asaj qe eshte marre si baze per percaktimin

VIII.

Parashikimet dhe procedurat per kerkesat per demshperblim
1. I Siguruari do te marre te gjitha masat e nevojshme per te parandaluar dhe per te lehtesuar
demtimet trupore, semundjet, humbjet ose demtimet pasurore, te cilat mund te shkaktojne
lindjen e nje kerkese per demshperblim sipas kesaj police.
2. Cdo ngjarje e cila do te sillte lindjen e nje kerkese per demshperblim sipas polices, duhet te
raportohet me shkrim Siguruesit mbrenda 48 orëve. Asnje korigjim ose riparim nuk do te behet
perderisa Siguruesi te beje investigimin. I Siguruari duhet te jape njoftim te menjehershem per
cdo ndjekje penale per plagosje fatale ose procedura civile ne lidhje me ngjarjen, dhe do ti
dergoje menjehere Siguruesit te gjitha dokumentat qe kane te bejne me ceshtjen.
3.

Asnje pranim i pergjegjesise, premtim, ose pagese nuk do te behet pa miratimin me shkrim te
Siguruesit. Siguruesi do te kete te drejten sipas zgjedhjes se tij, te marre persiper dhe te
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drejtoje ne emer te Siguruarit mbrojtjen dhe rregullimin e cdo kerkese per demshperblim dhe
te procedoje me shpenzimet dhe ne te miren e tij cdo pretendim per demshperblim ose deme
ndaj cdo personi tjeter dhe I Siguruari duhet te jape te gjithe informacionin dhe ndihmen e
kerkuar.
4. Siguruesi mund ti paguaje Te Siguruarit shumen maksimale te pagueshme sipas kesaj police
ne lidhje me cdo ngjarje ose cdo shume me te vogel me te cilen mund te rregullohen
pretendimet qe lindin nga nje ngjarje e tille, dhe Siguruesi nuk do te kete pergjegjesi te
mevoneshme ne lidhje me ate ngjarje, me perjashtim te pageses se kostos dhe shpenzimeve
te mosmarreveshjeve te shkaktuara per pagesa te tilla.
5. Nese ne kohen e ndonje ngjarje ose pretendimi per demshperblim, ekziston nje police tjeter
per demshperblim ose sigurim ne favor te/ose e ndikuar nga/ose ne emer te Siguruarit, e
zbatueshme ne te tilla ngjarje, Siguruesi nuk do te jete pergjegjes sipas kesaj police te
demshperbleje Te Siguruarin ne lidhje me kete ngjarje ose pretendim, me perjashtim te pjeses
qe tejkalon shumen e cila do te ishte e pagueshme sipas demshperblimit ose sigurimit tjeter
sikur kjo police te mos ishte ne fuqi.
IX.

Kushte te Pergjitheshme
1. Kjo police, shtojcat e poshteshenuara, formulari dhe kushtet specifike do te lexohen se bashku
si nje kontrate, dhe cdo fjale ose shprehje per te cilen eshte atribuar nje kuptim i vecante ne
cdo pjese te kesaj police, formularit ose kushteve te vecanta, do te mbaje po ate kuptim kudo
qe qe shfaqet.
2. Nese primi per kete police ka qene kalkuluar sipas nje vleresimi te dhene nga I Siguruari, ky do
te mbaje shenime te sakta per gjithe detajet perkates dhe do te lejoje Siguruesin ne cdo
moment te aresyeshem te kohes te inspektoje shenime te tilla dhe me mbarimin e cdo
periudhe demshperblimi, do ti dergoje Siguruesit gjendjen e sakte te rregulluar keshtu qe per
kete periudhe do te kalkulohet primi dhe diferenca e paguar nga I Siguruari si mbulim.
3.

Siguruesi mundet ne cdo kohe te aresyeshme te inspektoje cdo njesi dhe ne rast te ndonje
difekti ose rreziku te paraqitur, Siguruesi mund te jape njoftim me shkrim Te Siguruarit per
rastet kur e gjithe pergjegjesia e Siguruesit per aresye te difekteve dhe rreziqeve te tilla, do te
pezullohet.

4. Nese ne nje kohe te caktuar do te shfaqet materialisht dicka qe do te ndikoje ne rrezikun e
siguruar, I Siguruari duhet, brenda 7 diteve te jape njoftim me shkrim Siguruesit.
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5. Vezhgimi dhe plotesimi i detyrueshem i kushteve, klauzolave e parashikimeve per sa ato lidhen
me ndonje gje qe duhet kryer ose plotesuar nga I Siguruari dhe vertetesia e pohimeve te bera
prej tij ne kerkesen per sigurim (e cila duhet te jete baza e kesaj kontrate) do te jene kushte
paresore per pergjegjesi te Siguruesit.
X.

Periudha e demshperblimit (Periudha e polices)
Periudha e demshperblimit eshte 1 vit. Polica vazhdon te jete e vlefshme dhe do te paguhet
primi per periudhen vjetore pasuese pervec rastit kur behet anullimi i kesaj police me njoftim
me shkrim te njeres nga palet brenda 3 muajve nga cdo date e pervjetorit.

XI.

Shtese per ndotjet
Kjo shtojce modifikon perjashtimin VI.6 si me poshte:
Perjashtimi VI.6 nuk do te zbatohet per "plagosje trupore" ose "demtime pasurie" shkaktuar
nga ngjarjet e menjehershme dhe aksidentale te meposhtme:
- zjarri
- rrufeja
- eksplozioni
Pa kundershtuar te siperpermendurat, eshte rene dakort qe mbulimi siguruar nga kjo shtojce nuk
do te zbatohet per:
- humbjet, demtimet tek/ose humbje te perdorimit te prones direkt ose indirekt rezultuar nga
punimet nentokesore te Siguruarit dhe/ose zhvendosja e, humbje te/ose demtime te naftes
nentokesore, gazit ose ndonje substance tjeter.
- cdo truall te perdorur ne teresi ose pjeserisht per tregtim, trajtim, perpunim, ruajtje, sistemim,
hedhje, te cdo materiali ose substance te padobishme.
- kostoja e vleresimit dhe/ose vezhgimit dhe/ose kontrollit te ndotjeve, dhe/ose substancave
infektuese.
- Kostoja e heqjes, dhe/ose asnjanesimit, dhe/ose pastrimit te substancave rrjedhese,ndotese,
infektuese te pasurise te zoteruar dhe/ose dhene me qira, dhe/ose nen kontrollin e Te Siguruarit.
Sidoqofte kjo zbatohet vetem atehere kur demi pesohet ne njesi dhe/ose ne ndertesa apo pajisjet
e vendosura aty.
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XII.

Kufizimet e sanksioneve dhe klauzola përjashtuese
Pavarësisht dispozitave tjera të kësaj kontrate, kjo kontratë sigurimi për aq sa ofron mbulim
sigurimi nuk është në kundërshtim me asnjë sanksion ekonomik, tregtar ose financiar dhe/apo
embargo të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KB), të Bashkimit Evropian (BE), ose
ndonjë ligji apo legjislacioni vendor i aplikueshëm për palët e kësaj kontrate. Kjo gjithashtu është
e aplikueshme edhe për sanksionet ekonomike, komerciale ose financiare dhe/ose embargo të
lëshuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose vendeve tjera, për aq sa nuk bien ndesh me
legjislacionin e Bashkimit Evropian (BE) ose legjislacionin vendor.
Përjashtimi i Sëmundjeve te Transmetueshme
Kjo policë sigurimi nuk zbatohet për asnjë dëmtim, përgjegjësi, kërkesë, humbje, pagesë, kosto
ose shpenzim të çfarëdo natyre, aktual ose të pretenduar, që rrjedh nga, drejtpërdrejt ose indirekt
si rezultat i, i atribuohet, ose në ndonjë mënyrë në lidhje me:
1. Çdo Sëmundje te Transmetueshme;
2. Çdo sëmundje ose gjendje e padiagnostikuar që dyshohet ose ka të ngjarë të jetë një
Sëmundje e Transmetueshme;
3. Çdo frikë ose kërcënim (qoftë real apo i perceptuar) i ndonjë Sëmundje te Transmetueshme;
4. Çdo veprim i ndërmarrë për të kontrolluar, parandaluar, shtypur, mitiguar ose në çfarëdo
mënyre që ka të bëjë ose ka lidhje me ndonjë ngjarje aktuale ose të dyshuar ose shpërthim
të ndonjë Sëmundje të Transmetueshme, ose ngjitjen, ose përhapjen e saj.
Për qëllimet e këtij përjashtimi, Sëmundje e Transmetueshme nënkupton çdo sëmundje ngjitëse
që lind ose në ndonjë mënyrë ka të bëjë me ndonjë virus ose agjent infektiv ose biologjik ose
produktet e tij toksike, që transmetohet ose përhapet, drejtpërdrejt ose indirekt, tek një person
nga një person, bimë, kafshë ose antropoid i infektuar, ose përmes ndërmjetësimit të një kafshe
të ndërmjetme, bartës ose vektor i mjedisit të pajetë ose transmetohet ose përhapet me
instrument ose ndonjë metodë tjetër transmetimi.
Sëmundja e Transmetueshme përfshin, por nuk kufizohet me, Sindromën e Fituar të
Imunodeficiencës (AIDS) ose Virusin e Imunodeficiencës së Njeriut (HIV), çdo lloji ose tipi/shtami
të Sindromës akute të Rëndë Respiratore (SARS) ose Sindromës akute të Rëndë Respiratore
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), Sindromes Respiratore të Lindjes së Mesme (MERS), Sëmundjes së
Nilit Perëndimor, virusit Zika, Lisë, çdo lloj apo tip/shtam i gripit ose sëmundjes infektive
respiratore (përfshirë, por pa u kufizuar me, gripin e shpendëve, virusin Corona ose COVID-19),
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pneumonisë, legjionelës, hepatitit, fruthit, meningjitit, mononukleozës, kollës së mirë, kolerës,
etheve hemorragjike Ebola, murtajës bubonike dhe antraksit.
Nëse Siguruesi pretendon se ky përjashtim zbatohet, atëherë barra e provës për të kundërtën do
të jetë e të Siguruarit.
XIII.

Mareveshje te tjera
1. Ndermarjet e perbashketa.
Per kerkesat per demshperblim te pergjegjesive qe rrjedhin nga pjesemarrja ne nje ndermarje te
perbashket, pavaresisht nga parashikimet e tjera te marreveshjes (vecanerisht kufijte e
demshperblimit), do te zbatohen kushtet e meposhtme:
a) Detyrimi i Siguruesit per demshperblim kufizohet ne perqindjen e pjeses se te Siguruarit
ne grupin e perbashket, pavaresisht se ciles shoqerie partnere i perkasin personat
ose
pasuria ( makina,pajisje ndertimi, materiale ndertimi etj) qe eshte pergjegjesia per
humbjen.
b) Perjashtohen nga mbulimi ne sigurim
Kerkesat per demshperblim te pergjegjesive qe rrjedhin ne lidhje me humbjet te pesuara
nga cdo lloj pasurie e futur ne ndermarjet e perbashketa nga partneret individuale ose
blere nga ndermarja e perbashket, pavaresisht se cili eshte pergjegjes per humbjen.
c) Perjashtohen gjithashtu nga mbulimi ne sigurim
Kerkesat per demshperblim qe behen nga partneri i ndermarjes se perbashket ne cilesine
saj si e tille kunder cdo partneri ose anasjelltas.
2. Kontraktuesit kryesore/drejtimi i projektit
Nuk mbulohet pergjegjesia ligjore e nenkontraktuesve.
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