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10% zniżki

zakup pakietu Mecenas Direct

10% zniżki
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Zakupu pakietów można dokonać dzwoniąc pod numer infolinii 22 22 80 800

MECENAS DIRECT
Forma usług

Liczba
usług

Telefoniczna pomoc prawna korzystanie z profesjonalnej porady
prawnej adwokata, radcy prawnego
lub doradcy podatkowego.
W ramach porady w jednej sprawie
nasz zespół prawny przeanalizuje
sprawę oraz dokumenty potrzebne
do udzielenia prawidłowej porady a
będących w posiadaniu Klienta i
wskaże:
 możliwe rozwiązania - jeśli prawo
przewiduje ich kilka,
 najkorzystniejszy dla Klienta
sposób rozwiązania problemu
 podstawy prawne – Klient dowie
się, jakie przepisy odnoszą się do
jego sprawy,
 instytucje prawne –
organy/podmioty
uprawnione/zobowiązane do
podjęcia działań w danej sprawie;
 argumenty za i przeciw - podamy,
jak bronić się przed ewentualnymi
zarzutami drugiej strony,
 wzory odpowiednich pism lub
gotowe dokumenty - na życzenie,
 odpowiedzi na pytania dodatkowe
 informacje o wysokości kosztów
sądowych i procedurach w danej
sprawie;
 informacje o właściwości sądów i
innych organów w danej sprawie

CENA PO RABACIE

1

Zakres merytoryczny usługi

Doradztwo w zakresie wszystkich
dziedzin prawa związanych z życiem
prywatnym
W tym m.in.:
- prawo spadkowe (dziedziczenie
ustawowe; testament; zachowek,
przyjęcie spadku; długi spadkowe;
dział spadku; podatki; inne);
- prawo dotyczące darowizn (forma
darowizny, niezbędne dokumenty,
opodatkowanie);
- prawo rodzinne (rozwody, alimenty,
adopcje, podział majątku małżonków,
intercyzy, przysposobienia);
- zabezpieczenie społeczne
(emerytury; renty; dodatki do
emerytur i rent; świadczenia
przedemerytalne; bezrobocie; pomoc
społeczna; dodatki mieszkaniowe;
inne);
- prawo lokalowe i prawo
nieruchomości (najem, zamiana lokalu,
dziedziczenie mieszkań, podział
nieruchomości, warunki zabudowy)
- prawo pracy (rozwiązanie umowy
przez pracownika; rozwiązanie umowy
przez pracodawcę; urlop; czas pracy;
godziny nadliczbowe; wynagrodzenie;
mobbing; zawarcie umowy; wypadki
przy pracy; delegacje; zwolnienia
grupowe; BHP; praca za granicą; inne);
- wszelkie sprawy związane z
posiadaniem i użytkowaniem pojazdu
mechanicznego (kolizje drogowe,
odszkodowania ubezpieczeniowe,
mandaty, zbycie i zakup pojazdu)
- postępowanie cywilne (właściwość
sądu, procedury odwoławcze);
- prawo konsumenckie (reklamacje,
gwarancje, rękojmie, inne);
- prawo podatkowe (podatek:
dochodowy, VAT, od spadków i
darowizn, od nieruchomości; opłaty
skarbowe; podwójne opodatkowanie;
inne);
- prawo ubezpieczeniowe
(dochodzenie roszczeń
odszkodowawczych;
- prawo karne i prawo wykroczeń (np.
informacje dotyczące karalności
sprawców, możliwości obrony,
możliwości dochodzenia roszczeń
przez pokrzywdzonych);
- prawo administracyjne i procedura
administracyjna
45 PLN

Okres
obowiązywania

możliwość
wykorzystania
usługi

12 miesięcy

po
wykorzystaniu
usługa wygasa

MECENAS DIRECT DLA RODZINY
Forma usług

Liczba
usług

Telefoniczna pomoc prawna korzystanie z profesjonalnej porady
prawnej adwokata, radcy prawnego
lub doradcy podatkowego.
W ramach porady w jednej sprawie
nasz zespół prawny przeanalizuje
sprawę oraz dokumenty potrzebne
do udzielenia prawidłowej porady a
będących w posiadaniu Klienta i
wskaże:
 możliwe rozwiązania - jeśli prawo
przewiduje ich kilka,
 najkorzystniejszy dla Klienta
sposób rozwiązania problemu
 podstawy prawne – Klient dowie
się, jakie przepisy odnoszą się do
jego sprawy,
 instytucje prawne –
organy/podmioty
uprawnione/zobowiązane do
podjęcia działań w danej sprawie;
 argumenty za i przeciw - podamy,
jak bronić się przed ewentualnymi
zarzutami drugiej strony,
 wzory odpowiednich pism lub
gotowe dokumenty - na życzenie,
 odpowiedzi na pytania dodatkowe
 informacje o wysokości kosztów
sądowych i procedurach w danej
sprawie;
 informacje o właściwości sądów i
innych organów w danej sprawie

3

Opracowanie umowy, pisma
urzędowego, pisma procesowego do
wartości przedmiotu 100.000 zł
wymienionych w załączniku nr 1
dostępnym pod adresem:
http://availo.pl/media/availo_wykaz
_uslug.pdf
1
W tym między innymi:
- umowa sprzedaży komisowej
- umowa sprzedaży samochodu
- umowa użyczenia
- wniosek o nadanie klauzuli
wykonalności/prawomocności
- pozew o zapłatę w postępowaniu
nakazowym

CENA PO RABACIE

Zakres merytoryczny usługi

Doradztwo w zakresie wszystkich
dziedzin prawa związanych z życiem
prywatnym
W tym m.in.:
- prawo spadkowe (dziedziczenie
ustawowe; testament; zachowek,
przyjęcie spadku; długi spadkowe;
dział spadku; podatki; inne);
- prawo dotyczące darowizn (forma
darowizny, niezbędne dokumenty,
opodatkowanie);
- prawo rodzinne (rozwody, alimenty,
adopcje, podział majątku małżonków,
intercyzy, przysposobienia);
- zabezpieczenie społeczne
(emerytury; renty; dodatki do
emerytur i rent; świadczenia
przedemerytalne; bezrobocie; pomoc
społeczna; dodatki mieszkaniowe;
inne);
- prawo lokalowe i prawo
nieruchomości (najem, zamiana lokalu,
dziedziczenie mieszkań, podział
nieruchomości, warunki zabudowy)
- prawo pracy (rozwiązanie umowy
przez pracownika; rozwiązanie umowy
przez pracodawcę; urlop; czas pracy;
godziny nadliczbowe; wynagrodzenie;
mobbing; zawarcie umowy; wypadki
przy pracy; delegacje; zwolnienia
grupowe; BHP; praca za granicą; inne);
- wszelkie sprawy związane z
posiadaniem i użytkowaniem pojazdu
mechanicznego (kolizje drogowe,
odszkodowania ubezpieczeniowe,
mandaty, zbycie i zakup pojazdu)
- postępowanie cywilne (właściwość
sądu, procedury odwoławcze);
- prawo konsumenckie (reklamacje,
gwarancje, rękojmie, inne);
- prawo podatkowe (podatek:
dochodowy, VAT, od spadków i
darowizn, od nieruchomości; opłaty
skarbowe; podwójne opodatkowanie;
inne);
- prawo ubezpieczeniowe
(dochodzenie roszczeń
odszkodowawczych;
- prawo karne i prawo wykroczeń (np.
informacje dotyczące karalności
sprawców, możliwości obrony,
możliwości dochodzenia roszczeń
przez pokrzywdzonych);
- prawo administracyjne i procedura
administracyjna
108 PLN

Okres
obowiązywania

możliwość
wykorzystania
usługi

12 miesięcy

po
wykorzystaniu
usługa wygasa

