
                                                                                                                                

OFERTA DLA NSZZ FSG 
 

Forma 

Usług 

Telefoniczna pomoc prawna  - 

korzystanie z profesjonalnej 
porady prawnej adwokata, radcy 

prawnego lub doradcy 
podatkowego. 

Opracowanie umowy, pisma urzędowego, pisma 
procesowego do wartości przedmiotu sporu 

100.000 zł 

Przygotowywanie opinii prawnych i wyjaśnień 
z możliwością weryfikacji dokumentów 

prawnych w zakresie wskazanego doradztwa. 

Liczba Usług BEZ LIMITU!!!! 3 

Zakres 
Merytoryczny 

Usług 

Doradztwo w zakresie WSZYSTKICH DZIEDZIN PRAWA związanych życiem prywatnym i 
prowadzoną działalnością gospodarczą: 

W tym między innymi: 

- 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); 

- prawo spadkowe (dziedziczenie 
ustawowe; testament; zachowek, 
przyjęcie spadku; długi spadkowe; 
dział spadku; podatki; inne); 

- prawo konsumenckie (reklamacje, 
gwarancje, rękojmie, inne); 

- wszelkie sprawy związane z 
posiadaniem i użytkowaniem pojazdu 
mechanicznego (kolizje drogowe; 
odszkodowania ubezpieczeniowe; 
mandaty; zbycie i zakup pojazdu); 

- prawo dotyczące darowizn (forma 
darowizny, niezbędne dokumenty, 
opodatkowanie); 

- prawo rodzinne (rozwody, alimenty, 
adopcje, podział majątku małżonków, 
intercyzy, przysposobienia); 

 

 

- prawo podatkowe (podatek: dochodowy, 
VAT, od spadków i darowizn, od 
nieruchomości; opłaty skarbowe; 
podwójne opodatkowanie; inne); 

- prawo ubezpieczeniowe (dochodzenie 
roszczeń odszkodowawczych; 

- postępowanie cywilne (np. właściwość 
sądu, wartość przedmiotu sporu, koszty 
sądowe, przygotowywanie pism 
procesowych, procedury odwoławcze); 

- prawo karne i prawo wykroczeń (np. 
informacje dotyczące karalności 
sprawców, możliwości obrony, możliwości 
dochodzenia roszczeń przez 
pokrzywdzonych); 

- prawo spółek handlowych (np. 
zakładanie spółki, umowy i ich zmiany, 
wpisy do rejestru handlowego); 

- prawo zamówień publicznych (np. 
przetargi, wadium, sprzeciwy); 

- prawo lokalowe i prawo nieruchomości 
(najem, zamiana lokalu, dziedziczenie 
mieszkań, podział nieruchomości, warunki 
zabudowy) 

- zabezpieczenie społeczne (emerytury; 
renty; dodatki do emerytur i rent; 
świadczenia przedemerytalne; 
bezrobocie; pomoc społeczna; dodatki 
mieszkaniowe; inne); 

Okres 
Obowiązywania 

12 miesięcy 

CENA 45,60 ZŁ (rok) 



                                                                                                                                

 
AVAILO - PRAWO DIRECT 

Dla funkcjonariuszy i pracowników straży granicznej 
 

 
 

SZANOWNI PAŃSTWO, 
 
odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska funkcjonariuszy i pracowników 
straży granicznej nszz fsg wspólnie z availo sp. z o.o. przygotował specjalną 
ofertę produktu - usługa prawna mecenas direct. 
 
w każdej sytuacji, w której funkcjonariusz nie wie czy przysługują mu jakieś prawa, 
jakich świadczeń może oczekiwać, prowadzi spór z zakładem ubezpieczeń czy też 
urzędem, zmarł ktoś w rodzinie i trzeba uregulować kwestie majątkowe lub po 
prostu sprzedaje samochód i potrzebuje skonstruować umowę - będzie mógł 
skorzystać z pomocy prawnika. to znakomita propozycja dla pracowników oraz 
członków komisji zakładowych chcących zabezpieczyć swoje interesy. 
 
Oferta dla nszz fsg dotyczy wszelkich porad prawnych związanych z 
wykonywanym zawodem, życiem prywatnym oraz prowadzoną działalnością 
gospodarczą. 
 
 
 
INFORMACJI NA TEMAT USŁUGI UDZIELAJĄ: 
 
AVAILO SP. Z O.O: 
AGNIESZKA KOWALIK,    m: +48 512 910 011,   AGNIESZKA.KOWALIK@AVAILO.PL 
JOANNA JURCZAK,  m: +48 884 911 177,   JOANNA.JURCZAK@AVAILO.PL 
 
 
 



                                                                                                                                

KILKA SŁÓW O AVAILO 

misją availo jest upowszechnienie usług prawnych direct, w możliwie najniższej cenie, dzięki 
zastosowaniu najnowszych technologii telekomunikacyjnych oraz 
informatycznych, przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych i 
stałym podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników. 

usługa wspomagana jest przez zastosowanie zaawansowanych 
technologicznie systemów informatycznych, dzięki którym możliwa jest 
natychmiastowa wymiana informacji.  

 
AVAILO TO 

 
dostępność. upowszechnienie usług prawnych w polsce, po cenie z góry znanej klientowi. 
innowacyjność. wprowadzanie nowych, skutecznych rozwiązań na polski rynek usług 
prawnych opartych na użyciu nowych technologii. 
profesjonalizm. najwyższa jakość usług świadczonych klientom przez wyspecjalizowanych 
prawników, radców prawnych i doradców podatkowych, najlepszych w swojej dziedzinie. 
skuteczność. szybka identyfikacja zagrożeń oraz sprawne rozwiązanie problemu, dzięki 
zastosowaniu własnych technologii informatycznych. 
indywidualne podejście do klienta. jasna i zrozumiała komunikacja z klientem w celu 
zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej. 
uczciwość i rzetelność. rozwiązanie problemu od początku do końca przy zastosowaniu 
przejrzystego cennika oraz jasnych zasad korzystania z usług. 

 
STANDARDY ŚWIADCZENIA USŁUG 
 

Forma 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, 
 udostępnianie aktualnych i historycznych aktów prawnych 
 wzory odpowiednich pism – BEZ LIMITU, 
 odpowiedzi na pytania dodatkowe 
 informacje o wysokości kosztów sądowych i procedurach w danej sprawie; 
 informacje o właściwości sądów i innych organów w danej sprawie 

Opracowanie umowy, pisma urzędowego, pisma procesowego do określonej wartości 
przedmiotu sporu  

Przygotowywanie opinii prawnych i wyjaśnień z możliwością weryfikacji dokumentów 
prawnych w zakresie wskazanego doradztwa. 
- nieograniczona liczba kontaktów z prawnikiem w ramach tworzenia jednego dokumentu 
- brak limitu stron w przygotowywanych dokumentach 



                                                                                                                                

- dokumenty tworzone na podstawie stanu faktycznego podanego przez klienta  

Model świadczenia 
usług 

Porady prawne są realizowane: 
- telefonicznie, 

- online (e-mail, fax). 
Limit kontaktów w 

ramach jednego stanu 
faktycznego 

Bez limitu 

Okres Obowiązywania 
Pakietów 

12 miesięcy 

Godziny pracy infolinii 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku w każdy dzień roboczy 

Kto świadczy usługi Wyłącznie adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi 

Język udzielanych 
porad 

Język polski 

Maksymalny czas 
odpowiedzi na pytanie 

telefoniczne, jeśli 
sprawa wymaga analizy i 

oddzwonienia do 
klienta 

12 godzin 

Maksymalny czas 
rozpatrywania sprawy z 

odpowiedzią pisemną 
48 godzin 

Dodatkowe elementy 
gwarantowane przez 

Availo w ramach 
współpracy 

Każdy klient ma dostęp do Indywidualnego Konta Klienta, które umożliwia: 

 wgląd w posiadane usługi, ich liczbę, rodzaj, zakres merytoryczny oraz okres ich 
obowiązywania; 

 wgląd w historię kontaktów z prawnikiem, obejmujący datę kontaktu, dane 
prawnika udzielającego porady, temat porady, krótki opis uzyskanej porady; 

 przesyłanie dokumentów niezbędnych do udzielenia porady (dokumenty są 
widoczne dla klienta i prawnika); 

 uzyskiwanie odpowiedzi prawnika wymagającej opracowania dokumentu 
(dokumenty widoczne dla klienta i prawnika); dokument taki może być 
wydrukowany przez klienta lub zapisany na nośniku danych; klient w każdym 
momencie może ponownie pobrać wszelkie dokumenty zawarte na jego koncie. 

 
 
SCHEMAT REALIZACJI USŁUGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


