
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług dostępu do usług prawnych świadczonych na 

odległość poprzez stronę dostepnyprawnik.pl dla przedsiębiorców 

 

ABONAMENTY 

USŁUGA JEDNORAZOWA 

 PRAWNIK DLA FIRMY (Cena 100 zł) 

Pakiet obsługi 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 działalności gospodarczej, w szczególności w 

sprawach, prawa pracy, zobowiązań, umów, spraw urzędowych i podatkowych. 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 spółki, pożyczki, umowy o dzieło, , 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 - bserwujemy 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: 

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 wierzyciela? 

Droga do skutecznego wyegzekwowania długu często nie jest prosta. Dłużnicy sięgają po coraz bardziej 

wymyślne metody, aby uniknąć zapłaty wymagalnych należności, np. pozbywają się własnego majątku. 

Z tego względu w sprawach windykacyjnych bardzo istotne jest sprawne podjęcie odpowiednich działań 

w celu zabezpieczenia roszczenia wierzyciela i jak najszybszego uzyskania tytułu uprawniającego do 

prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika. 

Windykacja należności może składać się z kilku etapów, w ramach których oferujemy możliwość: 

✓ prowadzenia tzw. windykacji „miękkiej” – ta forma windykacji polega na skierowaniu do 

dłużnika wezwania do zapłaty, ze wskazaniem konsekwencji niespłacenia długu 

w wyznaczonym terminie (np. w postaci dodatkowych kosztów sądowych).  Z naszych statystyk 

wynika, że ok. 85% spraw o zapłatę zostaje pozytywnie zakończonych po skierowaniu 

odpowiednio sformułowanego wezwania; 

✓ złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej lub mediację – jeżeli dłużnik nie spłaci 

należności po otrzymaniu wezwania do zapłaty, ale strony widzą możliwość polubownego 

zakończenia sporu lub nie chcą wikłać się w proces sądowy, można skorzystać z instytucji próby 

ugodowej lub mediacji – ugoda zawarta przed sądem daje pewność, że jeżeli dłużnik nie będzie 

jej realizował, sprawę będzie można skierować do komornika; 

✓ wniesienia pozwu o zapłatę – jeżeli dłużnik nie reaguje na wezwania do zapłaty i odrzuca 

możliwość polubownego załatwienia sporu, zachodzi konieczność wniesienia pozwu do 

właściwego sądu, który po rozpoznaniu sprawy i uznaniu, że roszczenie wierzyciela jest 

uzasadnione, wyda nakaz zapłaty lub wyrok, stanowiący podstawę do prowadzenia egzekucji 

komorniczej; 

✓ złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia – bardzo istotne jest, aby odpowiednio szybko 

podjąć działania, które spowodują, że dojdzie do zabezpieczenia majątku dłużnika, który w 

momencie uzyskania przez wierzyciela nakazu zapłaty lub wyroku, posłuży do spłaty należności. 

Zdarza się bowiem, że „zapobiegliwi” dłużnicy, w celu doprowadzenia do bezskuteczności 

egzekucji, sprzedają, ukrywają lub przenoszą na inne osoby składniki swojego majątku. 

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia, składany razem z pozwem lub nawet przed wniesieniem 



 

pozwu do sądu, może zapobiec takiej sytuacji i doprowadzić do szybkiego zabezpieczenia gotówki 

lub wpisu hipotecznego na nieruchomości dłużnika, co pozwoli na skuteczne przeprowadzenie 

egzekucji; 

✓ złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – po uzyskaniu prawomocnego 

nakazu zapłaty lub wyroku, w sytuacji, gdy dłużnik nadal nie spłaca długu, zachodzi 

konieczność skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej. Odpowiednie sformułowanie 

takiego wniosku i współpraca z komornikiem w toku prowadzenia postępowania znacznie 

zwiększa szansę na odzyskanie całości należności; 

✓ wniesienia pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska) 

– jeżeli wierzyciel ma wiedzę, że dłużnik, w celu ubezskutecznienia egzekucji, dokonał czynności 

polegającej np. na przeniesieniu własności nieruchomości na osoby bliskie (np. małżonka, 

dzieci), co zasadniczo wyłącza możliwość licytacji takiej nieruchomości w postępowaniu 

egzekucyjnym, można skorzystać z instrumentu prawnego w postaci tzw. skargi pauliańskiej. 

Skarga pauliańska powinna doprowadzić do sytuacji, w której nieruchomość wraca do majątku 

dłużnika (czynność prawna przeniesienia własności na inną osobę zostaje ubezskuteczniona) i 

wierzyciel może prowadzić z niej egzekucję; 

✓ złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa – w przypadku, gdy istnieje 

podejrzenie, że wierzyciel padł ofiarą przestępstwa, wskutek czego doznał uszczerbku 

majątkowego (np. oszustwo, wyłudzenie, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia 

mieniem), jest możliwość złożenia do organów ścigania odpowiedniego zawiadomienia o 

możliwości popełnienia przestępstwa. Efektem takiego działania może być skierowanie aktu 

oskarżenia przeciwko dłużnikowi do sądu, który w wyroku rozstrzygnie o konsekwencjach dla 

dłużnika. Sąd może zdecydować m.in. o obowiązku naprawienia szkody, co umożliwi 

wierzycielowi odzyskanie należnych mu kwot pieniężnych.  

 

TARCZA CYBERBEZPIECZEŃSTWA  

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w dzisiejszych czasach przedsiębiorców, którzy nie posiadają 

dostępu do Internetu i nie korzystają z komputera, smartfonu lub tabletu. Sprzęt IT ułatwia prowadzenie 

działalności gospodarczej, automatyzuje procesy biznesowe oraz pozwala zaoszczędzić czas. Jednakże 

na użytkowników tych urządzeń oraz korzystających z Internetu, nieustannie czekają zagrożenia, które 

mogą sparaliżować funkcjonowanie przedsiębiorstwa i narazić je na ogromne straty finansowe i 

wizerunkowe. Dlatego wraz z rozwojem technologii, świadomi użytkownicy stawiają na rozwój 

bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów IT czyli na tzw. cyberbezpieczeństwo. Remedium na 

zagrożenia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwie jest usługa Tarczy 

Cyberbezpieczeństwa świadczona przez radców prawnych i adwokatów serwisu dostepnyprawnik.pl. 

Odpowiedź na każde pytanie związane z problematyką prawną cyberbezpieczeństwa możesz uzyskać 

dzwoniąc na infolinię dostepnyprawnik.pl lub korzystając z konta klienckiego w serwisie 

dostepnyprawnik.pl 

Zdajemy sobie sprawę z mnogości przepisów prawa dotyczących ochrony danych przetwarzanych 

w systemach informatycznych w przedsiębiorstwie dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 

usługę, dzięki której: 

✓ dostosujesz swoje procedury prawne do wymagań RODO, 

✓ dowiesz się jak chronić prawnie dane użytkowników systemów informatycznych 

wykorzystywanych w Twoim przedsiębiorstwie, 

✓ zweryfikujesz czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych lub innych danych mających 

znaczenie dla działania Twojego przedsiębiorstwa, 

✓ zweryfikujesz czy posiadana przez Ciebie dokumentacja ochrony danych, w tym danych 

osobowych jest zgodna z wymogami prawa krajowego i unijnego, 

✓ dowiesz się w jaki sposób pozyskiwać zgody Twoich klientów na komunikację marketingową, 

✓ będziesz mógł skutecznie bronić się przez skutkami naruszeń ochrony danych, 

✓ pomożemy Ci dochodzić roszczeń powstałych na skutek naruszeń ochrony danych. 

W ramach usługi Tarcza Cyberbezpieczeństwa będziesz miał dostęp do m.in. następujących 

dokumentów prawnych: 

✓ klauzule informacyjne ochrony danych osobowych, 

✓ odpowiedź na wezwanie podmiotu danych do udzielenia odpowiedzi jak przetwarzane są dane 

osobowe tej osoby, 



 

✓ instrukcję bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych, 

✓ wezwanie do zaprzestania naruszeń bezpieczeństwa danych, 

✓ umowę o zachowaniu poufności, 

✓ upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

 

REPRZENTACJA PRZED SĄDEM I URZĘDAMI 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABONAMENT MIESIĘCZNY  

PAKIET OBSŁUGI PRAWNEJ DLA FIRM 

Pakiet obsługi prawnej dla firm to nowoczesny, szybki i skuteczny sposób zabezpieczenia prawnego 

przedsiębiorstwa bez wychodzenia z domu. Usługa polega na zdalnym doradztwie prawnym i 

podatkowym na wszelkich płaszczyznach funkcjonowania firmy, którą to pomoc przedsiębiorca może 

uzyskać niezwłocznie, korzystając z zakupionego pakietu obsługi prawnej. Dostęp do pomocy prawnej 

jest możliwy dzięki bezpośredniemu połączeniu telefonicznemu z radcą prawnym, adwokatem lub 

doradcą podatkowym, którzy w ramach świadczonej pomocy udzielają odpowiedzi na problemy Klientów, 

a także na ich życzenie przygotowują projekty pism i dokumentów prawnych, które następnie przesyłane 

są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub konta Klienta w serwisie dostępnyprawnik.pl.  

Zabezpieczenie prawne dla przedsiębiorców w ramach wykupionego pakietu chroni i pomaga 

przedsiębiorcy na następujących polach działalności gospodarczej: 

✓ Bieżącego doradztwa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podatków 

dochodowych, podatku VAT i akcyzy, w tym rozwiazywania problemów związanych z kontrolami i 

postepowaniami podatkowymi; 

✓ Bieżącego doradztwa w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności w 

zakresie spraw pracowniczych, zatrudniania i rozwiazywania stosunku pracy, rozliczeń płacowych i 

okołopłacowych, a także sporów sądowych; 

✓ Ochrony własności intelektualnej wytworzonej w ramach działalności przedsiębiorstwa, w tym 

doradztwa w zakresie wyboru optymalnego planu działania w celu ochrony patentów, wzorów 

przemysłowych i użytkowych, znaków towarowych i oznaczeń przedsiębiorstwa a także praw 

autorskich; 

✓ Ochrony wierzytelności i roszczeń, w tym już na etapie przygotowania umowy handlowej z 

kontrahentem lub klientem oraz wsparcia w przypadku postepowań sądowych; 

✓ E-commerce i sprzedaży online, w tym z uwzględnieniem aspektów ochrony konkurencji i 

konsumentów, a także wsparcie w przypadku postepowań przez UOKiK; 

✓ Ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa; 

✓ Następstwa prawnego w zakresie przedsiębiorstw rodzinnych, fuzji i przejęć przy akwizycji rynkowej, 

w tym w szczególności planowanie sukcesji i jej wykonanie. 

W ramach świadczonej pomocy prawnej Klient jest uprawniony do otrzymania m.in. 

następujących dokumentów: 

✓ Pełnomocnictwo ogólne 

✓ Prokura samoistna 

✓ Umowa przelewu wierzytelności 

✓ Umowa sprzedaży 

✓ Umowa dostawy 

✓ Umowa najmu nieruchomości 

✓ Umowa o dzieło 

✓ Umowa agencyjna 

✓ Umowa pożyczki 

✓ Wzór klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych dla pracowników 

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 BIZNES VIP GOLD BIZNES 

Porada prawna 2 4 

Opracowanie dokumentów prawnych 1 2 



 

* 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 prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową 

(z wyłączeniem spraw związanych z życiem prywatnym) 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) Umowa spółki prawa handlowego 

2) Umowa pożyczki 

3) Umowy o dzieło  

4) Umowa sprzedaży 

5) Umowy o wykonanie strony internetowej 

6) Pełnomocnictwo ogólne 

7) Umowa o ustanowienie hipoteki 

8) Umowa o roboty budowlane 

9) Umowa o pracę 

10) Umowa zlecenie 

11) Umowa dzierżawy 

12) Umowa przewozu 

13) Umowa poręczenia 

14) Umowa użyczenia 

15) Umowa przewłaszczenia 

16) Umowa o zachowanie poufności 

17) Umowy spółki cywilnej  

18) Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania 

19) Wniosek o ustanowienie pełnomocnika 

20) Wniosek o nadanie klauzuli prawomocności lub wykonalności 

21) Wniosek o przywrócenie terminu 

22) Wniosek o umorzenie kosztów sądowych 

23) Wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu 

24) Wniosek o odroczenie zapłaty kary 

25) Wniosek o wydanie uzasadnienie wyroku 

26) Wniosek o naprawienie szkody do ubezpieczyciela 

27) Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji 

28) Wniosek o zawarcie ugody z ZUS 

29) Wniosek o wezwanie zainteresowanego podmiotu do udziału w sprawie 

30) Wezwanie do wykonania świadczenia 

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 150.000 zł 

Dostęp do wzorów dokumentów bez limitu bez limitu 

Analiza dokumentów klienta 2 4 

Sukcesja – jak zadbać o przyszłość 

przedsiębiorstwa  

1 2 

Tarcza antykomornicza 1 2 

Pakiet windykacyjny 1 2 

Doradztwo podatkowe nie tak 

Newsletter antywirus tak tak 

Ochrona antyhejtowa 1 4 

Cyberbezpieczeństwo nie tak 

Adwokat w drodze tak tak 

Reprezentacja przed sądem 10% zniżki 15% zniżki 

Cena miesięcznie* 150zł 250zł 



 

Sukcesja -  jak zadbać o przyszłość przedsiębiorstwa – moduł obejmuje doradztwo prawne z zakresu prawa 

spadkowego i planowania zabezpieczenia przedsiębiorstwa na wypadek śmierci. W ramach modułu 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 Klient 

może otrzymać następujące dokumenty prawne: 

1) Wniosek o zawieszenie postepowania egzekucyjnego 

2) Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego 

3) Wniosek o ograniczenie egzekucji do określonego sposobu 

4) Wniosek o przyznanie dłużnikowi kwoty na zaspokojenie bieżących potrzeb 

5) Powództwo przeciwegzekucyjne 

6) Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

7) Skarga na czynności egzekucyjne lub na przewlekłość postępowania egzekucyjnego 

Pakiet windykacyjny – moduł obejmuje doradztwo prawne z zakresu dochodzenia roszczeń i ochrony praw 

wierzyciela. W ramach modułu Klient może otrzymać następujące dokumenty prawne: 

1) Zawezwanie do próby ugodowej lub mediacji 

2) Pozew o zapłatę 

3) Wniosek o zabezpieczenie roszczenia 

4) Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego 

5) Pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska) 

6) Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez kontrahenta 

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 Klient może otrzymać następujące dokumenty prawne: 

1) Odwołanie od decyzji podatkowej 

2) Zarzuty do protokołu z kontroli podatkowej 

3) 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 jego firmy, renomy firmy oraz prestiżu jego marek oraz przeciwstawiania się hejtu w Internecie. W 

ramach modułu Klient może otrzymać  następujące dokumenty: 

1) Wniosek do administratora strony internetowej o usunięcie treści obraźliwych 

2) Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych 

3) 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 tajemnicy przedsiębiorstwa. W ramach modułu Klient może otrzymać następujące 

dokumenty prawne: 

1) Instrukcję bezpieczeństwa systemów informatycznych 

2) Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych informacji o incydencie ochrony danych 

osobowych 

3) Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa 

4) Zgłoszenie do UOKiK ws. czynu nieuczciwej konkurencji w związku z naruszeniem tajemnicy 

przedsiębiorstwa 

5) Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych  

6) Odpowiedzi administratora danych osobowych na wniosek podmiotu danych 

Adwokat w drodze – moduł obejmuje doradztwo prawne w zakresie zdarzeń losowych na drogach i naruszeń prawa 

drogowego przez Klienta będącego kierowcą. W ramach modułu klient może otrzymać następujące dokumenty 

prawne: 

1) Pisemne wyjaśnienia w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu w przypadku odmowy przyjęcia 

mandatu 

2) 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.  

 

 


