
    
 

Poznaj nowy zakres usług 

Skorzystaj z Twojej Ochrony Prawnej CDO24 

  

W ramach Twojego Pakietu: 

* BEZPŁATNE INFORMACJE PRAWNE bez limitu ilościowego 

* INFOLINIA PRAWNA zgłoszenia spraw oraz udzielanie informacji 

prawnych 

* INFOLINIA ALARMOWA czynna 7 dni w tygodniu - dla klientów 

znajdujących się na miejscu zdarzenia potrzebujących natychmiastowego 

kontaktu z departamentem prawnym, 

* BEZPOŚREDNI TELEFONICZNY KONTAKT klienta z ekspertem z 

departamentu prawnego 

* CZAS UDZIELENIA INFORMACJI PRAWNEJ niezwłoczne podjęcie 

interwencji przez departament prawny 

 

Ochrona Prawna CDO24 

Pakiety ochrony prawnej, które stworzyliśmy dla naszych Klientów to prywatna ochrona 

prawna, będąca doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy oczekują szybkiego, 

bezstresowego i łatwego dostępu do usług prawnych. Korzystając z ochrony CDO24 

otrzymujesz przez cały rok pomoc prawną poprzez możliwość uzyskiwania informacji 

prawnych od eksperta CDO24 bezpośrednio za pomocą infolinii prawnej CDO24 bez limitu. 

Ponadto możesz zgłaszać sprawy z zakresu objętego umową do prowadzenia w postępowaniu 

przedsądowym i sądowym przez CDO24. 

Zakres Twojej Ochrony Prawnej CDO24 

Ochrona Prawna CDO24 to z jednej strony kompleksowe prowadzenie spraw w postępowaniu 

sądowym i przedsądowym z zakresu objętego umową, a z drugiej udzielanie informacji 

prawnych przez ekspertów CDO24 za pośrednictwem infolinii, według poniższego, 

szczegółowego zakresu: 

 



    
 

ZAKRES KOMPLEKSOWEGO PROWADZENIA SPRAW PRZEZ CDO24 

• Kolizje i wypadki komunikacyjne 

• Egzekwowanie od ubezpieczyciela należności wynikających z przyznania zaniżonego 

odszkodowania 

• Szkody w mieniu np. uszkodzenie samochodu lub mieszkania wynikające z 

zaniedbania osób trzecich 

• Egzekwowanie od ubezpieczyciela należności wynikających z przyznania zaniżonego 

odszkodowania 

• Dochodzenie odszkodowań wynikających z trwałych uszczerbków na zdrowiu 

Szkody spowodowane żywiołami np. powodzi 

W przypadku podjęcia działań przez CDO24 w imieniu KLIENTA i uzyskania na jego rzecz 

świadczenia pieniężnego, dodatkowym wynagrodzeniem CDO24 będzie 15% (piętnaście 

procent) świadczeń pieniężnych otrzymanych przez KLIENTA. 

  

UDZIELANIE INFORMACJI PRAWNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH 

ZAKRESÓW: 

ZDARZENIA I WYPADKI KOMUNIKACYJNE 

• Udzielanie informacji prawnych dla POSZKODOWANYCH w kolizjach i wypadkach 

komunikacyjnych z udziałem pojazdów mechanicznych, pieszych, rowerzystów 

• Udzielanie informacji prawnych dla SPRAWCÓW kolizji i wypadków 

komunikacyjnych z udziałem pojazdów mechanicznych, pieszych, rowerzystów 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE 

• Zakres władzy rodzicielskiej 

• Stosunki między rodzicami a dziećmi 

• Przysposobienie i kuratela 

• Opieka nad małoletnim, obowiązek alimentacyjny 

PRAWA KONSUMENTA 

• Prawa konsumenta - złożenie reklamacji 

• Odstąpienie od umowy zawartej na odległość 

• Udzielanie informacji na temat instytucji pomagających konsumentom 

• Możliwość bezwarunkowego odstąpienia od umowy przez konsumenta 



    
 

• Forma pisemna umowy konsumenckiej 

• Obowiązki informacyjne dla konsumentów 

PRAWO SPADKOWE 

• Dziedziczenie testamentowe i ustawowe 

• Przyjęcie lub odrzucenie spadku 

• Wydziedziczenie, zapis, darowizna 

• Odpowiedzialność za dugi spadkowe 

• Forma testamentu 

• Prawo do zachowku 

• Podział majątku spadkowego 

• Zrzeczenie się dziedziczenia 

KODEKS PRACY (Porady prawne obejmują cały kodeks prawa pracy-poniżej 

wymienione są tylko przykłady): 

• Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy 

 

• Uprawnienia związane z rodzicielstwem 

 

• Czas pracy 

 

• Układ zbiorowy 

 

• BHP 

 

• Zwolnienia grupowe 

 

• Odpowiedzialność porządkowa pracowników 

 

 

 
PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ ORAZ ASPEKTY POSTĘPOWANIA KARNEGO: 

 

• Prawa i obowiązki w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania; 

 

• Uprawnienia Pokrzywdzonego; 

 



    
 

• Przesłanki do zgłoszenia zawiadomienia o wyłudzeniu; 

 

• Zakłócanie miru domowego; 

 

• Stalking, nękanie; 

 

• Bójki i pobicia; 

 

• Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 

 

• Zniesławienie, zniewaga;  

 

• Środki zaskarżenia orzeczeń w sprawach karnych; 

 

• Zasady odpowiedzialności karnej;  

 

• Wyłączenie odpowiedzialności karnej;  

 

• Zasady wymiaru kary;  

 

• Środki probacyjne; 

 

ZAKRES KOMPLEKSOWEGO PROWADZENIA SPRAW PRZEZ CDO24 

• Kolizje i wypadki komunikacyjne 

•  

Egzekwowanie od ubezpieczyciela należności wynikających z przyznania zaniżonego 

odszkodowania 

•  

Szkody w mieniu np. uszkodzenie samochodu lub mieszkania wynikające z 

zaniedbania osób trzecich 

•  

Egzekwowanie od ubezpieczyciela należności wynikających z przyznania zaniżonego 

odszkodowania 

•  

Dochodzenie odszkodowań wynikających z trwałych uszczerbków na zdrowiu 

Szkody spowodowane żywiołami np. powodzi 

W przypadku podjęcia działań przez CDO24 w imieniu KLIENTA i uzyskania na jego rzecz 

świadczenia pieniężnego, dodatkowym wynagrodzeniem CDO24 będzie 15% (piętnaście 

procent) świadczeń pieniężnych otrzymanych przez KLIENTA. 


