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OFERTA STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

Pakiet
Ilość możliwych spotkań w
miesiącu w ramach pakietu

Mini

Standard

Plus

Komfort

Własny

NIE

2

5

15

?

e-obsługa

e-obsługa

1 prawnik

2 prawników

?

Ilość godzin pomocy prawnej w
miesiącu w ramach pakietu

2

10

60

200

?

Koszty za czynności dodatkowe

TAK

TAK

TAK

NIE

?

Możliwość konsultacji w dni wolne

NIE

TAK

TAK

TAK

?

Utrzymanie działu prawnego
(INFOLINIA)

TAK

TAK

TAK

TAK

?

56,91

500

1500

5000

Do ust

Stała obsługa prawna

Koszt netto w zł miesięcznie

Koszty za czynności dodatkowe obejmują np. koszty udziału profesjonalnego pełnomocnika w procesie sądowym lub w
sprawach administracyjnych. W ramach godzin z pakietu pomocy prawnej, sporządzamy pisma, udzielamy porad.

Umowa stałej obsługi prawnej zapewnia Klientowi najlepsze warunki korzystania z pomocy prawnej.
Koszt zamawianych usług prawnych i szybkość ich świadczenia dostosowana jest do potrzeb Klienta.
Oferta skierowana jest przede wszystkim do indywidualnych klientów prowadzących działalność
gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów wymagających świadczenia pomocy prawnej w
sposób ciągły. Zespół kilkunastu współpracowników stale nadzoruje jakość świadczonych usług.
Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane ryczałtowo za dany okres
czasu i w zależności od wybranego pakietu usług. W każdym pakiecie uruchamiamy Dział Prawny
firmy z dedykowanym nr telefonu, który w ustalonych godzinach odbiera prawnik w imieniu Państwa
firmy. Zwiększa to komfort, poczucie bezpieczeństwa, a także podnosi prestiż Państwa firmy na tle
konkurencji.
ZAKRES WSPÓŁPRACY
Zakres współpracy obejmuje pełną obsługę prawną firmy. Udzielanie pisemnych i ustnych porad
prawnych jest jednym z podstawowych sposobów świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom.
Ilość regulacji prawnych i stopień ich komplikacji sprawia, że pomoc profesjonalisty pozwala znaleźć
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odpowiednie pod względem prawnym rozwiązanie problemu. Porady dotyczą styku różnych dziedzin
prawa, np. prawa gospodarczego, prawa autorskiego, prawa ubezpieczeń, prawa spółek, prawa
pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, windykacji.
Zakres współpracy, w szczególności to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
sporządzenie opinii prawnych,
ubezpieczenia OC dla potrzeb firmy i floty samochodów,
opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
ochrona własności intelektualnej (ochrona znaków towarowych, praw do domeny i inne
zagadnie nią z zakresu prawa autorskiego),
redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed
sądami czy organami administracji,
przygotowanie dokumentów przetargowych,
reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w
sprawach przed organami egzekucyjnymi, prowadzenie spraw pracowniczych,
windykacja wierzytelności.
opiniujemy wzorce umowne,
tworzymy wzorce umowne dostosowane do działalności konkretnej firmy.

Korzyści wynikające z zawarcia umowy o stałą obsługę prawną:
•
•
•
•
•
•
•

pierwszeństwo w realizacji projektów i zadań,
niższe koszty usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych,
stałe, niezmienne, znane koszty obsługi prawnej,
łatwość i szybkość kontaktu z prawnikami (telefonicznie, emailem, itp.),
możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie w określone dni,
lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co
wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych usług,
opracowanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych do potrzeb konkretnego Klienta.

Zasady współpracy
•
•
•

Umowa o stałą współpracę podpisywana jest na czas nieoznaczony,
Klient zawsze może wypowiedzieć umowę,
Rozliczenia za wykonane usługi dokonywane są na podstawie wystawionych przez
Kancelarię faktur VAT.

Istnieje możliwość udzielania bezpłatnych porad prawnych dla Państwa klientów w ramach pakietu,
co może być ciekawą alternatywą i wartością dodaną Państwa działalności.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY
TEL. 22 122 83 81, 799 425 425
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