PAKIET OCHRONA PRAWNA
- Bliżej ludzi i ich potrzeb.

Wprowadzający / właściciel:

KANCELARIA KNF TEAM SP. Z O. O., SP. J.

ZAKRES TERYTORIALNY:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

PAKIET OPIEKA / OCHRONA PRAWNA DAŁA 96% NASZYM KLIENTOM ZWROT PIENIĘDZY
Z TYTUŁU WERYFIKACJI UMÓW i PROWADZENIA ICH SPRAW.

JAK DZIAŁA PAKIET?

CZYM JEST PAKIET?
Jest to dobrowolny PAKIET sfinansowany (0 PLN)
dający pełne bezpieczeństwo prawne.

✓

CO JEST PRZEDMIOTEM
OCHRONY PRAWNEJ?
✓

✓

✓ Profesjonalna obsługa - działamy od pierwszej
chwili po zgłoszeniu sprawy.
✓

Możliwość obsługi zdalnej przez telefon i email

✓

Dołączenie do grupy na FB lub WhatsApp, CRM

✓ Współpracujemy

z najlepszymi
kancelariami
w Polsce, co daje poczucie solidności i obsługi na
najwyższym poziomie, gdyż przekazujemy sprawę
w ręce doświadczonych prawników w swoim fachu.

Przedmiotem umowy w ramach Pakietu Ochrona
Prawna jest organizacja i pokrycie kosztów
udzielenia informacji prawnej USŁUGOBIORCY
związanej z wykonywaniem czynności życia
prywatnego (dla osób fizycznych oraz RODZIN)
i problemu prawnego z zakresu prawa zdarzeń
gospodarczych (dla osób fizycznych prowadzących
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ).
USŁUGOBIORCA ma prawo do uzyskania
6 informacji prawnych w skali każdego roku
i BEZPŁATNEJ opieki prawnej 24h/7 dla osób
poszkodowanych.

PAMIĘTAJ: pozostałe usługi są określone w regulaminie.

Polisolokaty

Odszkodowania

ZUS i US

Windykacja

Doradztwo gosp.

Frankowicze

RODO

CZEGO NIE OBEJMUJE
PAKIET?
✓

Nie pokrywa kosztów wynagrodzenia adwokata lub
radcy prawnego, kosztów sądowych, kosztów
postępowania administracyjnego.

✓

Nie wyliczamy wysokości podatku oraz nie
wypełniamy lub nie sprawdzamy zeznań
podatkowych i innych formularzy obowiązujących
w US i ZUS.

✓

Wszystkie szczegóły ograniczeń są zawarte
w REGULAMINIE OPIEKI / OCHONY PRAWNEJ.

Oddłużania

Pozostałe usługi

TWOJE PRAWA – Pomoc prawna, bez zbędnego angażowania Twojej osoby czy zasobów firmy!
PAMIĘTAJ: udzielamy informacji prawnych w zakresie takich dziedzin jak; prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy,
prawo konsumenckie, prawo karne, prawo spadkowe, prawo ubezpieczeniowe, prawo podatkowe, prawo bankowe.

PAKIET OCHRONA PRAWNA
- Przekuj swój problem na sukces!

Co należy do obowiązków
klienta?
✓

✓

✓

Podać wszystkie znane sobie okoliczności
dotyczące przedmiotu i zakresu pytania w celu
uzyskania informacji prawnej.
Niezwłocznie zawiadomić o wszelkich zmianach
w zakresie zadanego pytania w celu uzyskania
informacji prawnej.
Nie powierzać innym osobom lub podmiotom
możliwości udzielenia odpowiedzi i przekazania
informacji prawnej w tym samym zakresie w ciągu
3 dni roboczych od momentu powierzenia problemu
prawnego.

RODZAJE PAKIETÓW

✓

Sfinansowany (nieodpłatny) 0 zł/m-c dla Ciebie

✓

PAKIET OPIEKA / OCHRONA PRAWNA wchodzi
w życie w momencie podpisania umowy lub
wypełnieniu formularza kontaktowego na stronie
www.knfteam.pl/oferta/ochrona_prawna

✓ PAKIET OPIEKA / OCHRONA PRAWNA jest
podpisany na czas nieokreślony.

✓ PAKIET VIP, wejdzie w życie po przeprowadzeniu
konsultacji społecznych przez Kancelarie KNF
Team.

Jak rozwiązać umowę?
✓

W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony okres wypowiedzenia w pierwszym roku wynosi jeden
miesiąc, w drugim roku okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące, w trzecim roku okres wypowiedzenia wynosi
3 miesiące itd. określonych w REGULAMINIE PAKIET OPIEKA / OCHRONA PRAWNA KNF TEAM 01.06.2021.

Chcesz zostać Partnerem?
✓

KORZYŚCI TO: Bon Porady z wynagrodzenia kancelarii + stała prowizja, zwiększenie konkurencyjności w swojej
branży, bonus dla swojego klienta, umocnienie więzi i budowanie relacji z klientem, brak migracji klienta, pełna
kontrola poprzez system CRM, 100% sfinansowany produkt.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane współpracą i klientów.

KANCELARIA KNF Team Sp. z. o. o., Sp. J.
98-300 WIELUŃ
ul. KOPERNIKA 26/2
PAMIĘTAJ: Polecaj nas i pomagaj innym - odbieraj nagrody!

Tel. 733 772 096
bok@knfteam.pl | www.knfteam.pl
NIP: 8133701912, REGON: 360939422
https://knfteam.pl/konkurs

