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INDUSTRIES & AREAS
Health Insurance, Motor Insurance, Life Insurance,
Liability Insurance, Fire Insurance, Marine Insurance,
Travel Insurance, Property Insurance, Bite-size insurance

*For Insurance Agents, Brokers & Direct Selling Agents

The Solution
for Rejected
Insurance Claims

Litigation financing is a way to provide extended
access to justice for the people who are deprived of
justice because of the financial constrains to fight
for their rights. Through Litigation Finance, we
finance the cost of litigation helping the claimant
with extended access to justice.

How it Works
1. Get pre- approval on
the basis of
Documents
2. Once pre-approved
pay processing fee and
apply for Litigation
Finance

Is it Loan,
Does it have EMIs?
Basically Litigation Finance
is not a loan and there are
no EMIs that a Claimant
has to pay

Who Can Apply?

Eligibility Criteria
Claim should be
Genuine
Claim amount
should be above
Rs. 5 Lacs

What's in it
for Insurance Agent?
Insurance Agents gets
upfront Commission on
referring clients
Also you are entitled for Incentive
Benefits Subject to type of Insurance,
the Insurance Claim amount &
Complexity of the Claim case.

Anyone whose has a
legitimate claim of Rs. 5 Lacs
and above, who
wants to recover through
Legal Route can apply

Ways to Contact Us
What are financing
Charges & When
to repay ?
Financing Charges differs
subject to Case and have to
paid at the end of the Litigation
once the Claimant receives
money

If you need to seek legal advice
Call us or Write to us

+91 7304809912
info@lawcrust.com
www.lawcrust.com/litigation-finance

*The document is for information purpose only, any endorsement without prior consent is prohibited
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खटला
साठ व
नाकारलेले वमा दावे
मा हती पु तका

उ ोग व

े

आरो य वमा, मोटर वमा, जीवन वमा,
दा य व वमा, अ न वमा, सागरी वमा,
वास वमा, मालम ा वमा, दं श-आकार वमा

2021

कायदे शीर स ला सेवा
मराठ ोशर

* वमा एजंट्स, दलाल आ ण थेट व

उपाय
नाकारले या वमा
दा ांसाठ

एजंट्ससाठ
खटला व पुरवठा हा यायासाठ व पुरवठा हा एक
माग आहे जो यायासाठ वं चत रा हले या लोकांसाठ
यां या ह कांसाठ संघष कर यासाठ यायापासून
वं चत आहे. खटला फायना स या मा यमातून आ ही
दावेक यास याय मळवून दे यास मदत कर यासाठ
खटला भर यासाठ खच करतो.

हे कसे काय करते
1. कागदप ां या आधारे पूवमा यता मळवा
2. एकदा पूव मा यता ा त वेतन
या शु कासाठ आ ण फयाद
व साठ अज करा

हे कज आहे का,
यात ईएमआय आहेत?
मुळात खटला व एक कज नसते
आ ण दावेदाराला पैसे ावे लागतात
असे कोणतेही ईएमआय नसतात

कोण अज क
शकेल?
या याकडे . 5 लाख आ ण यापे ा
जा त ो पुन ा त क इ त आहे
कायदे शीर माग लागू होऊ शकतो

व शु क काय आहे
आ ण परत कधी करावे?
फायना सग शु क हे केस या अधीन
असतात आ ण दावेक याला पैसे
मळा यावर खट या या शेवट पैसे ावे
लागतात

पा ता नकष
ह क अ सल असावा
ह काची र कम . 5
लाख

यात काय आहे
वमा एजंटसाठ ?
वमा एजंट्सचा संदभ
ाहकां या संदभात क मशन
मळतो
तसेच दा ा या करणातील वमा
ह क र कम आ ण ज टलतेवर टाइप
कर या या ो सा हत फाय ां या
अधीन आहे.

आम याशी संपक
साध याचे माग
आप याला कायदे शीर स ला घे याची
आव यकता अस यास आ हाला कॉल करा
कवा आ हाला लहा

+91 7304809912
info@lawcrust.com
www.lawcrust.com/litigation-finance

*कागदज केवळ मा हती या उ े शाने आहे, पूव संमती शवाय कोणतीही मा यता न ष आहे

