Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usług dostępu do usług prawnych świadczonych na
odległość poprzez stronę dostepnyprawnik.pl dla konsumentów

ABONAMENTY
USŁUGA JEDNORAZOWA

PRAWNIK DLA CIEBIE (Cena 50 zł)
Pakiet pomocy prawnej dopasowany do Twoich potrzeb

PORADA PRAWNA
W ramach usługi otrzymujesz:
Profesjonalną poradę prawną, adwokata lub radcy prawnego online lub direct. Wystarczy zadzwonić natychmiast łączymy Cię z naszym ekspertem prawnym.
W ramach porady powiemy Ci jakie są możliwości prawne rozwiązania Twojego problemu.
Zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie, przeanalizujemy dokumenty – możesz nam je wysłać
mailem, lub pocztą tradycyjną. Jedna porada to nieograniczony czas rozmowy. Jesteśmy dostępni przez
12 godzin, 5 dni w tygodniu.
Zakres usługi
1 (jedna) Porada prawna wraz z Analizą dokumentów
Dostępne wzory dokumentów
Nieograniczona ilość kontaktów w sprawie
Brak limitu czasu rozmowy – 12 godzin, 5 dni w tygodniu jesteśmy do Twojej dyspozycji,
Usługę świadczy wyłącznie adwokat lub radca prawny,
Pomożemy we wszystkich sprawach zakresu życia prywatnego, w szczególności w sprawach
rodzinnych, prawa pracy, spadkowych, dotyczących nieruchomości, umów najmu i wielu, wielu
innych.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ponadto kompleksowo załatwimy Twoje sprawy, indywidualnie wycenimy i zrealizujemy:
OPRACOWANIE DOKUMENTÓW PRAWNYCH
✓
✓
✓

Możemy przygotować dla Ciebie każdy dokument prawny, który pomoże rozwiązać Twoje
problemy. Przygotowujemy: umowy, pisma urzędowe, sądowe, wezwania, reklamacje
Wystarczy zadzwonić – nasz prawnik porozmawia o szczegółach potrzebnych do przygotowania
dokumentu i szybko otrzymasz go na swój adres e-mail lub w innej formie
Opracowujemy między innymi: umowy pożyczki, umowy o dzieło, umowy najmu lokalu
mieszkalnego, umowy sprzedaży umowy o wykonanie strony internetowej, pełnomocnictwa
ogólne, umowy o ustanowienie hipoteki, umowy o roboty budowlane, umowy spółki cywilnej,
klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych, odpowiedzi administratora danych
osobowych na wniosek podmiotu danych.

JAK ZABEZPIECZYĆ PRZYSZŁOŚĆ SWOICH DZIECI - SUKCESJA
Zadbaj o przyszłość swoich dzieci.
Każdy z nas chciałby żyć wiecznie, być zawsze zdrowym i szczęśliwym – każdemu tego życzmy. Ale życie
jest jednak inne - obserwujemy wypadki, na drodze, nieszczęśliwe zdarzenia, nagłe choroby,
obserwujemy też spory w rdzinach o spadek, wojny między wspólnikami o władzę lub po śmierci jednego
z nich, upadłośc firm lub majątku prywatnego, ponieważ spadkobierca nie uregulował tych spraw
zawczasu.
Nasi specjaliści doradzają w sprawach sukcesji. Powiedzą Ci jak zabezpieczyć przyszłość Twojej rodziny,
Twoich dzieci, firmy. Możemy też umówić Cię na darmową wizytę z doradcą sukcesyjnym lub
przygotować Ci wszystko online.

DORADZTWO PODATKOWE
✓

Doradcy w ramach doradztwa podatkowego dot. Spraw karno – skarbowych

W ramach doradztwa podatkowego oferujemy:
✓
✓
✓
✓
✓

Telefoniczne doradztwo podatkowe
Analiza umów i innych dokumentów potrzebnych do udzielenia prawidłowej porady a będących
w posiadaniu klienta
Informacji o instytucjach prawnych – organach/podmiotach uprawnionych/zobowiązanych do
podjęcia działań w danej sprawie
Korzystanie w ramach Telefonicznej pomocy prawnej oraz opracowywania dokumentów
Doradztwo w zakresie prawa podatkowego i postępowania skarbowego dotyczącego życia
prywatnego:

W tym m.in.:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Opinie podatkowe; w tym ulgi podatkowe; odliczenia od podatku, odliczenia od dochodu;
Odwołanie od decyzji podatkowej;
wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karno- skarbowym;
Inne pisma w postępowaniu karno- skarbowym
Tarcza antykomornicza
Pakiet windykacyjny
Doradztwo podatkowe
Newsletter antywirus
Ochrona antyhejtowa
Cyberbezpieczeństwo
Adwokat w drodze
Reprezentacja przed sądem

TARCZA ANTYKOMORNICZA
Co możemy zrobić dla dłużnika?
✓

✓

✓

✓

✓

wnioskować o zawieszenie postępowania egzekucyjnego – jeżeli dłużnik kwestionuje
skuteczne doręczenie mu wyroku lub nakazu zapłaty, na podstawie którego komornik prowadzi
egzekucję lub jeżeli złożył skargę na czynności komornika. Co zyskuje dłużnik? Pewność, że w
czasie wyjaśniania wątpliwości dotyczących podstawy prowadzenia egzekucji lub rozpatrywania
skargi na czynności komornika, egzekucja zostanie wstrzymana i jego majątek nie będzie
zagrożony;
złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – jeżeli dłużnik uważa, że przed
dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji jego zobowiązanie uległo przedawnieniu. Brak
wykazania przez wierzyciela, że nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, doprowadzi do
umorzenia prowadzonego postępowania i uchylenia czynności egzekucyjnych, które już miały
miejsce;
złożyć wniosek o ograniczenie egzekucji do określonego sposobu – zasadą w postępowaniu
egzekucyjnym jest, że powinno być ono prowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika.
Jeżeli jednak komornik nie stosuje się do tej zasady i prowadzi egzekucję w sposób nadmierny,
dłużnik, oprócz złożenia skargi na czynności komornika, może wnioskować o ograniczenie
egzekucji np. tylko do egzekucji z rachunku bankowego. Skuteczne wniesienie takiego wniosku
wpływa na znaczną poprawę sytuacji majątkowej dłużnika przez czas prowadzenia egzekucji;
wnioskować o przyznanie dłużnikowi kwoty na zaspokojenie bieżących potrzeb – w sytuacji,
gdy doszło do zawieszenia postępowania egzekucyjnego, a egzekucja prowadzona jest z rachunku
bankowego lub zajęte zostało wynagrodzenie za pracę (które to czynności w przypadku
zawieszenia nie ulegają uchyleniu), możliwe jest wniesienie do sądu wniosku o przyznanie
dłużnikowi odpowiedniej kwoty na zaspokojenie jego bieżących potrzeb;
wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne – zarówno dłużnik, jak i małżonek dłużnika mogą
w określonych sytuacjach podejmować środki obrony w postaci odpowiednich powództw
egzekucyjnych. Jeżeli dłużnik (lub jego małżonek) zaprzecza istnieniu swojego zobowiązania (np.

✓

✓

uważa, że nigdy nie powstało lub zostało już spłacone), ma możliwość wytoczenia tzw. powództwa
opozycyjnego, które może doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Także osoba, która nie jest dłużnikiem, czyli wobec której nie jest prowadzona egzekucja, a która
w jakiś sposób ucierpiała w związku z prowadzoną egzekucją – np. doszło do zajęcia samochodu,
którego jest właścicielem, a który użytkował dłużnik – może wytoczyć tzw. powództwo
ekscydencyjne, czyli o wyłączenie danego przedmiotu spod egzekucji. W razie pozytywnego
rozpatrzenia powództwa, czynności egzekucyjne dotyczące takiego przedmiotu nie mogą być
dalej prowadzone;
wnieść zarzuty w przypadku prowadzenia egzekucji administracyjnej – jeżeli egzekucja
prowadzona jest w tzw. trybie administracyjnym, np. przez naczelnika urzędu skarbowego lub
dyrektora oddziału ZUS w sprawie podatkowej lub ubezpieczeniowej, możliwe jest wniesienie
zarzutów co do zasadności prowadzenia takiej egzekucji. Jeżeli zatem osoba, która otrzymała
informację o wszczęciu wobec niej postępowania egzekucyjnego w trybie administracyjnym,
uważa, że nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie danego obowiązku (np. podatkowego,
zapłaty mandatu lub grzywny), wskazane jest wniesienie odpowiednio sformułowanych zarzutów,
które mogą doprowadzić do zakończenia prowadzonego postępowania;
wnieść skargę na czynności egzekucyjne lub skargę na przewlekłość prowadzonego
postępowania – jeżeli w toku egzekucji administracyjnej dojdzie np. do zajęcia rachunku
bankowego osoby, wobec której postępowanie jest prowadzone, możliwe jest wniesienie skargi,
która powinna doprowadzić do uchylenia danej czynności (np. zwolnienia zajętego rachunku
bankowego). W przypadku natomiast, gdy osoba, wobec której prowadzona jest egzekucja,
uważa, że jest ona prowadzona w sposób przewlekły, co narusza interes tej osoby, istnieje
możliwość wniesienia skargi na przewlekłość postępowania.

OCHRONA ANTYHEJTOWA
Hejt w Internecie jest problemem na szeroką skalę. Właściwie nie ma Internauty, który z takim
krzywdzącym zachowaniem innego użytkownika sieci nie spotkałby się lub nie odczułby na własnej
skórze. Dlatego właśnie stworzyliśmy usługę Ochrony Antyhejtowej w ramach serwisu
dostepnyprawnik.pl, by pomagać ofiarom hejtu w Internecie. W ramach świadczonej przez radców
prawnych i adwokatów pomocy prawnej możesz uzyskać poradę lub projekt pisma, które ograniczy
skutki hejtu i pomoże Ci chronić swoją godność. Pomoc prawną uzyskujesz dzwoniąc bezpośrednio na
infolinię dostepnyprawnik.pl lub korzystając ze swojego konta w serwisie dostepnyprawnik.pl
W ramach Ochrony Antyhejtowej pomożemy Ci:
✓
✓
✓
✓
✓

Ustalić czy doszło do hejtu i co z tym faktem robić dalej,
Określić zasady ustalenia sprawcy naruszenia,
Wybrać odpowiednią formę ochrony prawnej przez hejtem,
Przygotować odpowiednie pismo do hejtera lub właściwego organu,
Dochodzić Twoich roszczeń przed sądami.

Możemy również przygotować dla Ciebie następujące projekty dokumentów prawnych:
✓
✓

Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych,
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

REPRZENTACJA PRZED SĄDEM I URZĘDAMI
✓

Możemy reprezentować Cię przed urzędami i sądami na terenie całej Polski i w każdej sprawie

ABONAMENT MIESIĘCZNY

PAKIET POMOCY PRAWNEJ DLA DOMU
Bezpieczeństwo prawne dla Ciebie i Twojej rodziny to klucz do spokojnego życia. Wsparcie naszych
prawników, które jest na wyciągnięcie ręki, zapewnia spokój i pewność, że wszelkie problemy prawne
zostaną szybko i skutecznie rozwiązane. Pomoc prawna dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach Pakietu
pomocy prawnej dla domu świadczona jest za pośrednictwem telefonu i e-maila lub dedykowanego konta
w serwisie dostepnyprawnik.pl przez radców prawnych, adwokatów i doradzców podatkowych. Jeżeli w
ramach świadczonej pomocy okaże się niezbędne przygotowanie pisma lub dokumentu prawnego, nasi
prawnicy zrobią to dla Ciebie w ramach wykupionej usługi.
Pomożemy Ci we wszystkich sprawach, z którymi zwrócisz się do nas, a największy nacisk
kładziemy na pomoc w zakresie:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zabezpieczenia majątku Twojego i Twoich bliskich na wypadek śmierci;
Doradztwa prawnego dotyczącego nabywania i zbywania nieruchomości oraz innych składników
majątkowych, w tym dotyczących spraw przed urzędami i organami administracyjnymi lub sądami;
Praw konsumenta i dochodzenia Twoich roszczeń w stosunku do sprzedawców,
Ochrony Twoich praw pracowniczych;
Zabezpieczenia Twoich praw w postepowaniach przed wierzycielami lub komornikami lub
dochodzenia Twoich należności wynikających z zawartych umów;
Ochrony Twoich danych osobowych;
Rozwiązania spraw i sporów sąsiedzkich;
Przeprowadzania spraw przed urzędami administracji państwowej i samorządowej.

W ramach świadczonej pomocy prawnej otrzymasz od nas m.in. następujące dokumenty:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do zawarcia umów przenoszących własność
nieruchomości
Umowa użytkowania
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej
Umowa zamiany
Umowa o dzieło
Umowa zlecenia
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
Umowa dzierżawy
Umowa darowizny ruchomości
Wniosek do administratora danych osobowych o udzielenie informacji o przetwarzaniu

Ponadto możesz wybrać pakiet usług, który zapewni Ci stałą pomoc w rozwiązywaniu
problemów, które mogą Cię spotkać każdego dnia.
Pakiet ważny przez 12 miesięcy, liczba usług określa miesięczny limit.

ZAKRES

PREMIUM

VIP

2

4

1 na 3 miesiące

1 na miesiąc

bez limitu

Bez limitu

Analiza dokumentów klienta

1

3

Sukcesja – jak zadbać o przyszłość rodziny

1

2

Tarcza antykomornicza

nie

tak

Doradztwo podatkowe

nie

tak

Newsletter antywirus

tak

tak

Porada prawna
Opracowanie dokumentów prawnych
Dostęp do wzorów dokumentów

Ochrona antyhejtowa

1

3

Cyberbezpieczeństwo

1 rocznie

bez limitu

tak

tak

10% zniżki

15% zniżki

95zł

150zł

Adwokat w drodze
Reprezentacja przed sądem
Cena miesięcznie

* przy płatności jednorazowej z góry za cały okres trwania umowy Klientowi przysługuje zniżka
w wysokości 15% od ceny danego Abonamentu
Moduły (zakres usług):
Porada prawna – każda dziedzina prawa związana z życiem prywatnym Klienta (wyłączenie dot.
prowadzenia działalności gospodarczej) poza dziedzinami, które mieszczą się w modułach
specjalistycznych (Sukcesja – jak zadbać o przyszłość rodziny; Tarcza antykomornicza; Doradztwo
podatkowe; Ochrona antyhejtowa; Cyberbezpieczeństwo, Adwokat w drodze)
Opracowanie dokumentów prawnych – do wyboru spośród:
1) Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do zawarcia umów przenoszących własność
nieruchomości
2) Umowa użytkowania
3) Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej
4) Umowa zamiany
5) Umowa pożyczki
6) Umowa użyczenia
7) Umowa o dzieło
8) Umowa zlecenia
9) Umowa najmu lokalu mieszkalnego
10) Umowa dzierżawy
11) Umowa darowizny ruchomości
12) Umowa sprzedaży samochodu
13) Umowa o pracę
14) Wniosek do administratora danych osobowych o udzielenie informacji o przetwarzaniu, wniosek
do wykonania prawa o byciu zapomnianym
15) Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
16) Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
17) Wniosek o ustanowienie kuratora
18) Wniosek o przywrócenie terminu
19) Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności lub prawomocności
20) Wniosek o umorzenie kosztów sądowych
21) Wniosek o wydanie uzasadnienia wyroku
22) Wniosek o naprawienie szkody do ubezpieczyciela
23) Wniosek o ustanowienie kuratora
24) Wniosek o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka
25) Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnej
26) Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem
27) Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
28) Pozew o uchylenie kary porządkowej
29) Wezwanie do wykonania świadczenia
30) Wniosek reklamacyjny do sprzedawcy
Analiza dokumentów klienta – ocena formalnoprawna przedstawionego przez Klienta dokumentu
prawnego pod kątem poprawności z przepisami prawa polskiego oraz z uwzględnieniem interesów
Klienta, analiza dokumentu obejmuje wszystkie dokumenty, w których wartość przedmiotu umowy lub
sprawy wynosi maksymalnie 50.000 zł
Sukcesja – jak zadbać o przyszłość rodziny – moduł obejmuje doradztwo prawne z zakresu prawa
spadkowego i planowania zabezpieczenia rodziny na wypadek śmierci. W ramach modułu, oprócz porady
Klient może otrzymać następujące dokumenty prawne:
1) Testament notarialny zwykły
2) Testament odręczny
3) Testament notarialny z zapisem windykacyjnym

4)

Dyspozycja bankowa na wypadek śmierci.

Tarcza antykomornicza – moduł obejmuje doradztwo prawne z zakresu postępowania egzekucyjnego
po stronie dłużnika i wsparcia prawnego dotyczącego ochrony przed nadużywaniem praw wierzycieli. W
ramach modułu oprócz porady Klient może otrzymać następujące dokumenty prawne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wniosek o zawieszenie postepowania egzekucyjnego
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Wniosek o ograniczenie egzekucji do określonego sposobu
Wniosek o przyznanie dłużnikowi kwoty na zaspokojenie bieżących potrzeb
Powództwo przeciwegzekucyjne
Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Skarga na czynności egzekucyjne lub na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Doradztwo podatkowe – moduł obejmuje doradztwo prawne z zakresu szeroko pojętego prawa
podatkowego i postępowań podatkowych, w tym opinie podatkowe dotyczące ulg podatkowych;
odliczenia od podatku, odliczenia od dochodu. W ramach modułu oprócz porady Klient może otrzymać
następujące dokumenty prawne:
1)
2)

Odwołanie od decyzji podatkowej
Wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karno-skarbowym

Newsletter antywirus – moduł obejmuje przesyłanie informacji prawnych dotyczących aktualnych
zmian w prawie w związku z wprowadzonym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
Ochrona antyhejtowa – moduł obejmuje doradztwo prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych Klienta
w postaci dobrego imienia, godności oraz przeciwstawiania się hejtu w Internecie. W ramach modułu
oprócz porady Klient może otrzymać następujące dokumenty:
1)
2)
3)

Wniosek do administratora strony internetowej o usunięcie treści obraźliwych
Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na policję lub do prokuratury w
zależności od dokonanego naruszenia

Cyberbezpieczeństwo – moduł obejmuje doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych oraz
ochrony przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych wartości majątkowych lub niemajątkowych w
Internecie. W ramach modułu oprócz porady Klient może otrzymać następujące dokumenty prawne:
1)
2)
3)

Wniosek do administratora danych osobowych o informację dotyczącą przetwarzania danych
osobowych
Wniosek o usunięcie/zaprzestanie przetwarzania danych osobowych
Zgłoszenie incydentu przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych

Adwokat w drodze – moduł obejmuje doradztwo prawne w zakresie zdarzeń losowych na drogach i
naruszeń prawa drogowego przez Klienta będącego kierowcą. W ramach modułu oprócz porady Klient
może otrzymać następujące dokumenty prawne:
1)
2)

Pisemne wyjaśnienia w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu w przypadku
odmowy przyjęcia mandatu
Sprzeciw od wyroku nakazowego

Reprezentacja przed sądem – wykorzystanie tego modułu uzależnione jest od indywidualnych
ustaleń Klienta z Usługodawcą i Prawnikiem i uprawnia Klienta do uzyskania zniżki na świadczoną
przez Prawnika usługę reprezentowania Klienta w postepowaniu sądowym zgodnie z uzgodnionym
wcześniej zakresem usługi oraz w ramach udzielonego pełnomocnictwa procesowego.

