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Obsługa prawna 
 

• Porady prawne w zakresie prawa cywilnego, 
bankowego, własności intelektualnej i przemysłowej, 
rodzinnego, pracy, handlowego, podatkowego, karnego 
oraz administracyjnego. 

 
• Przygotowanie opinii, ekspertyz i analiz prawnych. 

 
• Przygotowanie umów, kontraktów, wewnętrznych 

aktów prawnych podmiotów gospodarczych. 
 

• Zastępstwo prawne w sprawach przed sądami 
powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami 
administracyjnymi. 

 

Windykacja należności 
 

• Biuro Windykacji, zapewniające Klientowi kompleksową 
obsługę bez konieczności zawierania dodatkowych umów z 
zewnętrznymi firmami windykacyjnymi. 

 
• Dwa etapy postępowania windykacyjnego: 

przedegzekucyjne oraz egzekucyjne. 
 

• Uproszczenie oraz przyspieszenie czynności 
związanych z prowadzeniem sprawy windykacyjnej dzięki 
unikalnemu, autorskiemu programowi komputerowemu 
„Windykacja”. 

 
• Wysoka skuteczność dzięki wypracowaniu skutecznych 

metod komunikacji z Klientem, kontroli przebiegu 
postępowania egzekucyjnego oraz doskonałej 
współpracy z Kancelariami Komorniczymi na terenie 
całego kraju. 

 
 

• możliwość bieżącej kontroli stanu postępowania 
egzekucyjnego za pośrednictwem Internetu. 

 
• generowanie raportów dla prowadzonych spraw 

windykacyjnych na życzenie Klienta. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nasze atuty: 

 
 

• Wieloletnie doświadczenie w obsłudze 
prawnej podmiotów gospodarczych i osób 
fizycznych, zastępstwie procesowym, 
negocjacjach oraz windykacji należności. 

 
• Profesjonalizm i wysoka specjalizacja 

naszych pracowników, zapewniająca szeroki 
wachlarz usług o najwyższym standardzie. 

 
• Indywidualne podejście do każdego 

Klienta, uwzględniające specyfikę jego 
działalności i struktur organizacyjnych, w 
jakich działa.  

 
• Uczciwość, rzetelność i poszanowanie 

obowiązujących przepisów. 
 

• Różne modele współpracy (doraźna bądź 
stała) dostosowane do potrzeb Klienta.   
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Portal prawniczo - windykacyjny 
 

• Możliwość korzystania z wielu usług prawnych (m.in. 
porady prawne i prowadzenie windykacji) za 
pośrednictwem Internetu. 

 
• Oszczędność czasu i uproszczenie procedur związanych 

z obsługą prawną firmy. 
 

• Bezpłatne porady prawne dla osób fizycznych z zakresu 
prawa pracy oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

 
• Indywidualne konto użytkownika portalu, umożliwiające 

otrzymanie odpowiedzi na zadane pytania,  podgląd stanu 
toczących się spraw oraz monitorowanie pracy Kancelarii 
przez całą dobę. 

 
• Bezpieczeństwo i poufność danych dzięki wykorzystaniu 

protokołu SSL z użyciem 128-bitowego szyfrowania 
danych. System spełnia wymagania e-commerce. 

 

 

Jeśli pragniecie Państwo 

zapoznać się 

 z pełną ofertą Kancelarii 

zapraszamy do odwiedzenia 

portalu 

 

www.e-windykacja.com 

 

lub prosimy o kontakt 

telefoniczny 


