
Abonament Lex Secure Twoja Opieka Prawna umożliwia uzyskanie  
odpowiedzi na pytania prawne ze wszystkich dziedzin prawa  
(zgodnie z zakupionym wariantem usługi)

Twoja  
Opieka Prawna 

Lex Secure Twoja Opieka Prawna to:

1. całodobowa Infolinia Prawna pod nr tel. 
501 538 539 (koszt połączenia wg taryfy opera-
tora telekomunikacyjnego osoby dzwoniącej),

2. nielimitowana ilość zapytań w trybie okre-
ślonym zgodnie z Regulaminem Świadcze-
nia Usług „Lex Secure Twoja Opieka Prawna”  
zamieszczonym na stronie internetowej www.
opiekaprawna.pl (według zasady 1 pytanie na 
1 dzień), 

3. nieograniczony zakres prawny (zgodnie z zaku-
pionym wariantem usługi),

4. gotowe szablony i wzory dokumentów prawnych 
w ramach systemu Bazy Wzorów Dokumentów 
Lex Secure,

5. dostęp do aktualnych przepisów prawnych,

6. rozwiązanie problemu w 24h, a w przypadkach  
pytań rozbudowanych lub skomplikowanych  
termin ustalany jest indywidualnie,

7. wszystkie odpowiedzi na pytania prawne naszych 
Klientów sygnowane są przez znanych radców 
prawnych i adwokatów, 

8. Lex Secure współpracuje z renomowanymi  
Kancelariami Adwokackimi oraz Radcowskimi  
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Opieki Prawnej 
Lex Secure.

501 538 539
24h Infolinia prawna

Rozwiąż problem prawny.  
O każdej porze.



Twoja  
Opieka Prawna 

501 538 539
24h Infolinia prawna

Rozwiej wątpliwości prawne.  
Zadzwoń do nas!

1. W przypadku, gdy chcieliby Państwo zadać py-
tanie prawne lub uzyskać wzór dokumentu  
z Bazy Wzorów Dokumentów Lex Secure, nale-
ży zadzwonić na naszą 24h Infolinię Prawną pod 
numerem 501 538 539 (koszt połączenia wg taryfy 
operatora telekomunikacyjnego osoby dzwoniącej).

2. W trakcie rozmowy telefonicznej z naszymi prawni-
kami należy opisać Państwa zagadnienie prawne lub  
żądany dokument. Nasi prawnicy mogą popro-
sić Państwa, o ile wymaga tego pytanie prawne,  
o przesłanie w drodze elektronicznej dodatkowych 
dokumentów lub wyjaśnień.

3. Nasi prawnicy niezwłocznie po zakończeniu Pań-
stwa rozmowy telefonicznej, rozpoczną przygotowy-
wanie odpowiedzi na pytanie prawne, które zosta-
nie przesłane na Państwa adres e-mail w terminie 
do 24 godzin, a w przypadku pytań prawnych 
rozbudowanych lub skomplikowanych termin 
udzielenia odpowiedzi jest ustalany z Państwem 
indywidualnie.

4. Dokumenty niestandardowe, które nie znajdują się  
w Bazie Wzorów Dokumentów Lex Secure zostaną 
dla Państwa przygotowane w terminie 24 godzin od 
zakończenia rozmowy telefonicznej. Usługa Lex 

Jak korzystać z usług Lex Secure  
Twoja Opieka Prawna? 

Lex Secure Sp. z o.o. 
Al. Niepodległości 723/2
81-853 Sopot

24h Infolinia Prawna 
  501 538 539

biuro@opiekaprawna.pl  
www.opiekaprawna.pl 

Secure Twoja Opieka Prawna nie obejmuje przy-
gotowywania dokumentów, których sporządzenie 
zajmuje więcej niż 24 godziny.

5. Udzielanie odpowiedzi na pytania prawne odbywa 
się według zasady: 1 pytanie na 1 dzień. Każda  
odpowiedź na pytanie prawne jest sygnowana przez  
Adwokata lub Radcę Prawnego.

6. Nasi prawnicy nie udzielają odpowiedzi na pytania 
prawne w trakcie rozmów telefonicznych pro-
wadzonych z naszą 24h Infolinią Prawną, chyba  
że Państwa usługa zostanie dodatkowo rozszerzona  
o Dyżury Prawne w trybie on-line.

7. W przypadku, gdy po udzielonej odpowiedzi na  
pytanie prawne, chcieliby Państwo skorzystać z dal-
szej profesjonalnej pomocy Adwokatów lub Radców 
Prawnych, należy skontaktować się z naszą 24h Info-
linią Prawną, która wskaże Państwu rekomendowane 
Kancelarie, najbliżej miejsca Państwa zamieszkania,  
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Opieki Prawnej  
Lex Secure oraz przedstawi warunki finansowe dalszej 
pomocy prawnej.

Uprzejmie dziękujemy za korzystanie z naszych usług. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 365 dni w roku przez 
24 godziny na dobę.


