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KLIENT INDYWIDUALNY / PAKIETY BEZPIECZNE TRANSAKCJE 

 
Tabela nr 1: Wykaz, zakres oraz cena pakietu: Bezpieczna transakcja: samochód. 

USŁUGA BEZPIECZNA TRANSAKCJA: SAMOCHÓD 

ZAKRES 

Kompleksowa pomoc i analiza prawna dostosowana do poszczególnych typów transakcji: 

• Zakup pojazdu zarejestrowanego w kraju oraz pojazdu z salonu; 

• Zakup pojazdu z zagranicy; 

• Sprzedaż pojazdu na terenie kraju oraz zagranicę; 

• Darowizna pojazdu; 

• Najem/leasing konsumencki pojazdu. 
 
Zawierająca informacje dotyczące, np.: 

• wskazania listy dokumentów, które kupujący powinien otrzymać od sprzedającego, 

a sprzedający zobowiązany jest przekazać kupującemu 

• w jaki sposób dokonać darowizny pojazdu; 

• jak poprawnie sporządzić umowę kupna/sprzedaży pojazdu; 

• wskazania klientowi certyfikowanych stacji kontroli pojazdów, w których może sprawdzić stan 

pojazdu. 

• Rejestracji pojazdu: Informacja na temat właściwego urzędu i godzin pracy, przygotowanie 

dokumentów za klienta, przesłanie odpowiednich wzorów. 

• Wsparcia po zakupie/sprzedaży (ewentualna niezgodność rzeczy sprzedanej z umową). 

 
Analiza prawna obejmująca w zależności od potrzeb klienta oraz typu transakcji, m.in.: 

• Przygotowanie pisma: umowa kupna/ sprzedaży/ darowizny. 

• Rejestracja pojazdu - przygotowanie dokumentów za klienta, przesłanie odpowiednich 
wzorów. 

• Sprawdzenie numeru VIN, weryfikacja w bazie CEPIK, analizę umowy (lub przygotowanie 
nowej), analiza i prezentacja informacji dodatkowych w zakresie umowy np. zaliczka, 
konieczność świadka, lista niezbędnych dokumentów do przekazania przez sprzedającego, 
informacje podatkowe związane z dokonaniem transakcji). 

• Wsparcie prawne w zakresie rejestracji pojazdu (z kraju / zagranicy / pojazdu zabytkowego. 
Informacje na temat właściwego urzędu i godzin pracy, przekazanie niezbędnych wniosków, 
wsparcie w razie problemów z rejestracją. 

• Informacje dotyczące ubezpieczenia pojazdu (ulgi / możliwości, rekalkulacje składki przejęcie 
umowy zbywcy, wypowiedzenie umowy). 

OSOBY UPRAWNIONE klient 

CZAS ODPOWIEDZI 48 h 

PRZESYŁANIE AKTÓW 
PRAWNYCH, WZORÓW 
UMÓWI PISM  

ILOŚĆ ANALIZ PRAWNYCH 
1 

/ dotycząca 1 pojazdu 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 
USŁUGI 

30 dni 

CENA BRUTTO 219 zł 
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Tabela nr 2: Wykaz, zakres oraz cena pakietu: Bezpieczna transakcja: nieruchomość. 

USŁUGA BEZPIECZNA TRANSAKCJA: NIERUCHOMOŚĆ 

ZAKRES 

Kompleksowa pomoc i analiza prawna dostosowana do poszczególnych typów transakcji: 

• zakup nieruchomości, w tym z rynku pierwotnego oraz wtórnego; 

• sprzedaż nieruchomości; 

• darowizna nieruchomości; 

• najem, dzierżawa. 
 

Zawierająca informacje dotyczące, np.: 

• wskazanie listy dokumentów, które powinien przekazać kupującemu sprzedający  

• w jaki sposób dokonać darowizny nieruchomości; 

• jak poprawnie sporządzić umowę kupna/sprzedaży; 

• zmiany umów z dostawcami mediów; 

• aktualizacji adresów w banku oraz innych instytucjach; 

• wpisy w księgach wieczystych i ewidencji gruntów; 

• podatki i opłaty związane z nabyciem/ zbyciem/ najmem nieruchomości. 
 
Analiza prawna obejmująca w zależności od potrzeb klienta oraz typu transakcji, m.in.: 

• umowa przedwstępna (w tym jej przygotowanie), umowa kupna/ sprzedaży, umowa najmu 

• pełnomocnictwo; 

• protokół ustaleń dla przyszłej transakcji; 

• protokół przekazania nieruchomości; 

• sporządzenie listy niezbędnych formalności oraz rekomendacji w ich zakresie jak – obowiązki 
podatkowe, aktualizacja danych urzędowych, aktualizacje w księgach wieczystych; 

• przygotowanie wypowiedzenia umów z dostawcami mediów; 

• weryfikacja nowej umowy z dostawcą mediów; 

• przygotowanie i wypełnienie odpowiednich formularzy / wniosków, wskazanie sposobu 
i miejsca ich złożenia; 

• weryfikacja stanu prawnego nieruchomości (księga wieczysta, ewidencja gruntów, MZP, 
weryfikacja bezpośredniego sąsiedztwa w kontekście zabudowy w przyszłości); 

• konsultacja pozwoleń na budowę lub użytkowanie; 

• analiza statusu prawnego drogi dojazdowej; 

• analiza warunków gwarancji oraz rękojmi; 

• analiza dodatkowych czynności dla transakcji najmu: 
o stan prawny nieruchomości (prawny właściciel nieruchomości) 
o ustalenie warunków przekazania/wydania nieruchomości, kaucji, terminów płatności 
o weryfikacja czy mieszkanie nie jest siedzibą firmy 

 
Analiza dokumentów prawnych, w tym umów (analiza dokumentów o objętości nie większej niż 
10 stron, w celu wykonania Pomocy Prawnej.  

OSOBY UPRAWNIONE klient 

CZAS ODPOWIEDZI 48 h – pomoc prawna; 72 h – analiza prawna 

PRZESYŁANIE AKTÓW 
PRAWNYCH, 
WZORÓW UMÓWI PISM  

ILOŚĆ ANALIZ PRAWNYCH 
1 

/ dotycząca 1 nieruchomości położonej na terytorium RP 
(łączna liczna stron analizy prawnej nie może przekroczyć 10 str.) 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 
USŁUGI 

30 dni 

CENA BRUTTO 349 zł 
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Tabela nr 3: Wykaz, zakres oraz cena pakietu: Bezpieczna transakcja: konsument. 

USŁUGA BEZPIECZNA TRANSAKCJA: KONSUMENT 

ZAKRES 

Pomoc prawna dot. m.in.: 

• praw konsumenta; 

• podstaw do reklamacji zakupionych towarów oraz rękojmi; 

• wad fizycznych oraz niezgodności z umową; 

• praw przy zakupach przez Internet; 

• zaliczek i zadatków; 

• odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy; 

• poprawnego opracowania umowy kupna / sprzedaży; 

• zmiany umów z dostawcami mediów,  
 

Analiza prawna obejmująca w zależności od potrzeb klienta, m.in.: 

• przygotowanie pism:  
o umowa przedwstępna; 
o umowa kupna/ sprzedaży; 
o umowa o świadczenie usług; 
o odstąpienie od umowy; 
o reklamacja towaru / dzieła/usługi; 
o uchylenie się̨ od skutków prawnych oświadczenia z powodu wprowadzenia w błąd; 
o wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych; 
o wycofanie zgody na przekazywanie ofert handlowych; 
o wezwanie do wykonania umowy przy zwłoce, wezwanie do zapłaty 

• pisma procesowe: 
o pozew; 
o wniosek o przywrócenie terminu; 
o wniosek o skuteczne doręczenie; 
o wniosek o uzasadnienie; 
o zawezwanie do próby ugodowej. 

• Przygotowanie wypowiedzenia umów z dostawcami mediów. 

• Przygotowanie i wypełnienie odpowiednich formularzy / wniosków, wskazanie sposobu 
i miejsca ich złożenia. 

• Analiza warunków gwarancji oraz rękojmi. 
 
Analiza dokumentów prawnych, w tym umów. (łączna liczna stron analizy prawnej dokumentów 
nie może przekroczyć 10 str.) 

OSOBY UPRAWNIONE klient 

CZAS ODPOWIEDZI 48 h 

PRZESYŁANIE AKTÓW 
PRAWNYCH, 
WZORÓW UMÓWI PISM  

ILOŚĆ ANALIZ PRAWNYCH 
1 

/ dotycząca 1 transakcji dokonywanej na terytorium RP 
(łączna liczna stron analizy prawnej nie może przekroczyć 10 str.) 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 
USŁUGI 

30 dni 

CENA BRUTTO 199 zł 
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KLIENT INDYWIDUALNY / PAKIETY CYBER ALERT 

 
Tabela nr 4: Wykaz, zakres oraz cena pakietu: Hate Alert 

RODZAJ PAKIETU PAKIET HATE ALERT 

LICZBA USŁUG W 
RAMACH PAKIETU 

• 2 konsultacje psychologiczne po 30 minut bądź jedna konsultacja 60 minutowa oraz  

• 1 konsultacja prawna. 

OSOBY UDZIELAJĄCE 
WSPARCIA 

• psycholog; 

• adwokat lub radca prawny. 

CZAS ODPOWIEDZI NA 
PORADĘ 

48 h 

ZAKRES DZIAŁAŃ 

Konsultacje psychologiczne: 

• w formie wideo rozmowy, rozmowy telefonicznej lub czatu online (30 min); 

• w formie odpowiedzi e- mailowych. 
 
Wsparcie prawne: 

• pomoc dotycząca sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego 
zdarzenia w sieci; 

• wsparcie klienta w procesie interwencyjnym i w zakresie zgłoszenia do organów ścigania, 
w tym wskazanie możliwości prawnych, sporządzanie dla klienta reklamacji, zgłoszenia do 
organów ścigania; 

• wsparcie klienta w uzupełnieniu formularzy/powiadomień/zgłoszeń wymaganych do 
powiadomienia o zaistnieniu zdarzenia w sieci; 

• opracowanie dokumentów do organów ścigania; 

• konkretyzacja roszczeń z tytułu zadośćuczynienia w stosunku do sprawcy hejtu. 

PRZESYŁANIE AKTÓW 
PRAWNYCH, WZORÓW 
UMÓW I PISM  

OPRACOWANIE 
DOKUMENTÓW 
PRAWNYCH 

Zgodnie z wykazem opracowywanych dokumentów. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 
USŁUGI 

30 dni 

CENA BRUTTO 249 zł 
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Tabela nr 5: Wykaz, zakres oraz cena pakietu: Safe Alert 

RODZAJ PAKIETU PAKIET SAFE ALERT 

LICZBA USŁUG W 
RAMACH PAKIETU 

• 1 interwencja eksperta IT 

• 1 konsultacja prawna. 

OSOBY UDZIELAJĄCE 
WSPARCIA 

• ekspert IT; 

• adwokat lub radca prawny. 

CZAS ODPOWIEDZI NA 
PORADĘ 

48 h 

ZAKRES DZIAŁAŃ 

• Pomoc dotycząca sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego 
zdarzenia w sieci. 

• Wsparcie klienta w procesie reklamacyjnym i w zakresie zgłoszenia do organów ściągania, 
w tym wskazanie możliwości prawnych, sporządzanie dla klienta reklamacji, zgłoszenia do 
organów ścigania. 

• Wsparcie klienta w uzupełnieniu formularzy/powiadomień/zgłoszeń wymaganych do 
powiadomienia o zaistnieniu zagrożenia cybernetycznego. 

• Wskazówki dot. zwiększenia bezpieczeństwa w przyszłości. 

• Przeciwdziałanie cyberprzemocy – zawezwanie do zaprzestania działań. 

PRZESYŁANIE AKTÓW 
PRAWNYCH, WZORÓW 
UMÓW I PISM  

OPRACOWANIE 
DOKUMENTÓW 
PRAWNYCH 

Zgodnie z wykazem opracowywanych dokumentów. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 
USŁUGI 

30 dni 

CENA BRUTTO 99 zł 

 

 
KLIENT INDYWIDUALNY / PAKIETY DOKUMENTÓW 

 
Tabela nr 6: Wykaz, zakres oraz cena pakietu dokumentów: Bezpieczne wesele. 

RODZAJ PAKIETU PAKIET DOKUMENTÓW: BEZPIECZNE WESELE 

LICZBA USŁUG W 
RAMACH PAKIETU 

• 1 konsultacja prawna; 

• możliwość uzyskania do 10 wybranych wzorów umów. 

OSOBY UDZIELAJĄCE 
WSPARCIA 

• adwokat lub 

• radca prawny. 

CZAS ODPOWIEDZI NA 
PORADĘ 

48 h 

ZAKRES DZIAŁAŃ 

• pomoc prawna w obszarze ślubno-weselnym; 

• kompleksowy pakiet dokumentów ślubno-weselnych; 

• analiza umowy z dostawcą/wykonawcą usługi – max 1 umowa. 

OPRACOWANIE 
DOKUMENTÓW 
PRAWNYCH 

Zgodnie z wykazem opracowywanych dokumentów 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 
USŁUGI 

30 dni 

CENA BRUTTO 99 zł 
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Tabela nr 7: Wykaz, zakres oraz cena pakietu dokumentów: Bezpieczny student. 

RODZAJ PAKIETU PAKIET DOKUMENTÓW: BEZPIECZNY STUDENT 

LICZBA USŁUG W 
RAMACH PAKIETU 

• 1 konsultacja prawna; 

• możliwość uzyskania do 5 wybranych wzorów umów. 

OSOBY UDZIELAJĄCE 
WSPARCIA 

• adwokat lub 

• radca prawny. 

CZAS ODPOWIEDZI NA 
PORADĘ 

48 h 

ZAKRES DZIAŁAŃ 
• pomoc prawna w obszarze dot. problemów prawnych mogących spotkać studenta; 

• pakiet wzorów dokumentów, umów, wniosków. 

OPRACOWANIE 
DOKUMENTÓW 
PRAWNYCH 

Zgodnie z wykazem opracowywanych dokumentów. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 
USŁUGI 

30 dni 

CENA BRUTTO 79 zł 

 
 

Tabela nr 8: Wykaz, zakres oraz cena pakietu dokumentów: Bezpieczny związek partnerski. 

RODZAJ PAKIETU PAKIET DOKUMENTÓW: BEZPIECZNY ZWIĄZEK PARTNERSKI 

LICZBA USŁUG W 
RAMACH PAKIETU 

• 1 konsultacja prawna; 

• możliwość uzyskania do 5 wybranych wzorów umów. 

OSOBY UDZIELAJĄCE 
WSPARCIA 

• adwokat lub 

• radca prawny. 

CZAS ODPOWIEDZI NA 
PORADĘ 

48 h 

ZAKRES DZIAŁAŃ 
• pomoc prawna w obszarze dot. problemów prawnych; 

• pakiet wzorów dokumentów, umów, wniosków. 

OPRACOWANIE 
DOKUMENTÓW 
PRAWNYCH 

Zgodnie z wykazem opracowywanych dokumentów 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 
USŁUGI 

30 dni 

CENA BRUTTO 149 zł 
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KLIENT INDYWIDUALNY / PORADA PRAWNA 
 
Tabela nr 9: Wykaz, zakres oraz cena porady prawnej dla klienta indywidualnego. 

RODZAJ PAKIETU PORADA PRAWNA 

LICZBA USŁUG W 
RAMACH PAKIETU 1 porada prawna 

OSOBY UDZIELAJĄCE 
WSPARCIA 

• adwokat lub 

• radca prawny. 

CZAS ODPOWIEDZI NA 
PORADĘ 

48 h 

ZAKRES DZIAŁAŃ 

• porada prawna wraz z analizą dokumentów (do 5 stron); 

• dostępne wzory dokumentów. 

• nieograniczona ilość kontaktów w sprawie; 

• brak limitu czasu rozmowy; 

• wszystkie sprawy z zakresu: życia prywatnego, w szczególności w sprawach 
rodzinnych, prawa pracy, spadkowych itd. 

PRZESYŁANIE AKTÓW 
PRAWNYCH, WZORÓW 
UMÓW I PISM  

OKRES W KTÓRYM 
USŁUGA MOŻE BYĆ 
WYKORZYSTANA 

30 dni 

CENA BRUTTO 65 zł 
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PRZEDSIĘBIORCA / BEZPIECZNE PAKIETY 
 
Tabela nr 10: Wykaz, zakres oraz cena pakietu Bezpieczny przedsiębiorca. 

RODZAJ PAKIETU PAKIET: BEZPIECZNY PRZEDSIĘBIORCA 

LICZBA USŁUG W 
RAMACH PAKIETU 

• 5 porad prawnych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej; 

• możliwość opracowania 1 dokumentu zgodnego z wykazem opracowywanych 

dokumentów.  

OSOBY UDZIELAJĄCE 
WSPARCIA 

• adwokat lub 

• radca prawny. 

CZAS ODPOWIEDZI NA 
PORADĘ 

48 h 

ZAKRES DZIAŁAŃ 

• porada prawna wraz z analizą dokumentów (do 5 stron); 

• dostępne wzory dokumentów; 

• nieograniczona ilość kontaktów w sprawie; 

• brak limitu czasu rozmowy; 

• wszystkie sprawy z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, 
w szczególności w sprawach prawa pracy, zobowiązań, umów, spraw urzędowych, 
kodeksu spółek handlowych itd. (z wyłączeniem doradztwa podatkowego). 

PRZESYŁANIE AKTÓW 
PRAWNYCH, WZORÓW 
UMÓW I PISM  

OPRACOWANIE 
DOKUMENTÓW 
PRAWNYCH 

Zgodnie z wykazem opracowywanych dokumentów. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 
USŁUGI 

90 dni 

CENA 300 zł netto 
/ tj. 369 zł brutto 
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Tabela nr 11: Wykaz, zakres oraz cena pakietu Bezpieczny sklep on-line. 

RODZAJ PAKIETU PAKIET: BEZPIECZNY SKLEP ON-LINE 

LICZBA USŁUG W 
RAMACH PAKIETU 

3 porady prawne 

/ dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, 
przede wszystkim w zakresie działalności e-commerce  

W pakiecie podstawowym: W pakiecie rozszerzonym: 

Możliwość opracowania 3 dokumentów 
zgodnych z wykazem opracowywanych 
dokumentów. 

Możliwość opracowania wszystkich dokumentów 
zgodnych z wykazem opracowywanych 
dokumentów 

OSOBY UDZIELAJĄCE 
WSPARCIA 

• adwokat lub 

• radca prawny. 

CZAS ODPOWIEDZI NA 
PORADĘ 

48 h – pomoc prawna; 
72 h – opracowanie dokumentów 

ZAKRES DZIAŁAŃ 

• porada prawna wraz z analizą dokumentów (do 5 stron); 

• opracowanie dokumentów związanych z działalnością e-commerce; 

• dostępne wzory dokumentów; 

• nieograniczona ilość kontaktów w sprawie; 

• brak limitu czasu rozmowy. 

PRZESYŁANIE AKTÓW 
PRAWNYCH, WZORÓW 
UMÓW I PISM  

OPRACOWANIE 
DOKUMENTÓW 
PRAWNYCH 

Zgodnie z wykazem opracowywanych dokumentów 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 
USŁUGI 

30 dni 

CENA 

W pakiecie podstawowym: W pakiecie rozszerzonym: 

300 zł netto 
369 zł brutto 

450 zł netto 
553,50 zł brutto 
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Tabela nr 12: Wykaz, zakres oraz cena pakietu Bezpieczny sklep on-line. 

RODZAJ PAKIETU PAKIET: BEZPIECZNY FREELANCER 

LICZBA USŁUG W 
RAMACH PAKIETU 

• 3 porady prawne dotyczące życia prywatnego bądź prowadzonej działalności 

gospodarczej i/lub zawodowej; 

• możliwość opracowania 2 dokumentów zgodnych z wykazem opracowywanych 
dokumentów. 

OSOBY UDZIELAJĄCE 
WSPARCIA 

• adwokat lub 

• radca prawny. 

CZAS ODPOWIEDZI NA 
PORADĘ 

48 h 

ZAKRES DZIAŁAŃ 

• porada prawna wraz z analizą dokumentów (do 5 stron); 

• dostępne wzory dokumentów; 

• nieograniczona ilość kontaktów w sprawie; 

• brak limitu czasu rozmowy; 

• wszystkie sprawy z zakresu życia prywatnego prowadzonej działalności 
gospodarczej i/lub zawodowej (z wyłączeniem podatków). 

PRZESYŁANIE AKTÓW 
PRAWNYCH, WZORÓW 
UMÓW I PISM  

OPRACOWANIE 
DOKUMENTÓW 
PRAWNYCH 

Zgodnie z wykazem opracowywanych dokumentów 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 
USŁUGI 

90 dni 

CENA 300 zł netto 
369 zł brutto 

 

PRZEDSIĘBIORCA / PORADA PRAWNA 
 
Tabela nr 13: Wykaz, zakres oraz cena porady prawnej dla przedsiębiorcy. 

RODZAJ PAKIETU PORADA PRAWNA DLA PRZEDSIĘBIORCY 

LICZBA USŁUG W 
RAMACH PAKIETU 1 porada prawna 

OSOBY UDZIELAJĄCE 
WSPARCIA 

• adwokat lub 

• radca prawny. 

CZAS ODPOWIEDZI NA 
PORADĘ 

48 h 

ZAKRES DZIAŁAŃ 

• porada prawna wraz z analizą dokumentów (do 5 stron); 

• dostępne wzory dokumentów; 

• nieograniczona ilość kontaktów w sprawie; 

• brak limitu czasu rozmowy; 

• wszystkie sprawy z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, 
w szczególności w sprawach prawa pracy, zobowiązań, umów, spraw urzędowych, 
kodeksu spółek handlowych itd. 

PRZESYŁANIE AKTÓW 
PRAWNYCH, WZORÓW 
UMÓW I PISM  

OKRES NA 
WYKORZYSTANIE USŁUGI  

30 dni 

CENA 100 zł netto 
123 zł brutto 

 


