UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ
zawarta dnia
pomiędzy:

……….……….……………………

w

……………………………………………..………..……………….……..

Zleceniobiorca:

LEX – KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA BEATA JARZYNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą: 30 – 709 Kraków, ul. Portowa 22 A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000343648,
NIP 676-241-09-81, Regon 121090251, reprezentowana przez Pełnomocnika:

…………………………………………………..……………………. nr pełnomocnictwa: ………………………………….……………..
Zleceniodawca (Poszkodowany / Roszczący):
Imię: …………………..………..……Nazwisko: ………………………...…….…….… nr PESEL / data ur. ………..……..……….…..
Adres: ……………………………………………………………………..……………………………………………..……………………..
Przedstawiciel ustawowy (rodzice, kurator, opiekun osoby poszkodowanej / roszczącej):

Imię: …………………………………….…. Nazwisko: …………………….…………………… nr PESEL ..……………..………..……
Adres: …………………………………………………………………………….....................................................................................
Imię: …………………………………….…. Nazwisko: …………………….…………………… nr PESEL ..……………..………..……
Adres: ……………………………………………………………………………......................................................................................

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie świadczenia pomocy prawnej na rzecz Zleceniodawcy
w
zakresie
dochodzenia
jego
praw
i
roszczeń
związanych
z
….…………………………………………..……………………………....................................................................................................

§ 2. OŚWIADCZENIA ZLECENIOBIORCY
ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
1. W wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) bezpłatnej analizy sprawy pod kątem istnienia podstaw prawnych i faktycznych dochodzenia świadczeń
odszkodowawczych;
b) poniesienia kosztów związanych z ustaleniem wielkości szkody poprzez uzyskanie opinii lekarskiej określającej
trwały uszczerbek na zdrowiu Zleceniodawcy;
c) informowania Zleceniodawcy o przebiegu postępowania na każdym jego etapie;
d) zapewnienia obsługi prawnej (m.in. zgłoszenia szkody, podjęcia rokowań polubownych, reprezentacji w sądzie),
wykonywanej wyłącznie przez Prawników;
e) pokrycia kosztów wynagrodzenia pełnomocnika procesowego w przypadku skierowania sprawy na drogę
postępowania sądowego;
f)
wystąpienia do właściwego sądu o zwolnienie Zleceniodawcy od kosztów sądowych w przypadku skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego, po uprzednim złożeniu przez Zleceniodawcę oświadczenia o stanie rodzinnym,
majątku i dochodach, wg obowiązującego wzoru urzędowego;
g) dołożenia należytej staranności w celu uzyskania możliwie jak najwyższego świadczenia odszkodowawczego;
h) prowadzenia sprawy w sposób umożliwiający jak najszybsze wyegzekwowanie świadczeń odszkodowawczych.

ZLECENIOBIORCA ZAPEWNIA:
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2. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, na wniosek Zleceniodawcy i za zgodą Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca
zapewni:
a) objęcie Zleceniodawcy reprezentacją w postępowaniu karnym toczącym się w związku z wypadkiem wskazanym w
§ 1. Umowy, m.in. poprzez: przystąpienie do sprawy w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w postępowaniu
przygotowawczym; wystąpienie do właściwych organów o dokumentację z postępowania karnego niezbędną do realizacji
niniejszej Umowy oraz sporządzenie pism procesowych w postępowaniu karnym;
b) objęcie Zleceniodawcy reprezentacją w postępowaniu dot. m.in. ubezwłasnowolnienia, ustanowienia opieki lub
kurateli w postępowaniu spadkowym - w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji niniejszej Umowy. Koszty z tego
tytułu ponosi Zleceniobiorca;
c) uzyskanie opinii eksperta z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, celem weryfikacji dokumentacji z
postępowania karnego, w sytuacji gdy ustalenia postępowania karnego prowadzonego w sprawie wypadku ograniczają lub
lub wyłączają możliwość uzyskania dla Zleceniodawcy świadczeń odszkodowawczych. Koszty z tego tytułu ponosi
Zleceniobiorca;
d) bezpłatną pomoc w znalezieniu kliniki rehabilitacyjnej dla Zleceniodawcy, zgodnie z miejscem jego zamieszkania
oraz pomoc w zorganizowaniu niezbędnej konsultacji psychologicznej dla Zleceniodawcy;

e) pokrycie za Zleceniodawcę kosztów sądowych, jeżeli sąd nie zwolni Zleceniodawcy od ich ponoszenia na
podstawie wniosku, o którym mowa w § 2, ust. 1 lit. f). W takim przypadku koszty procesu, w tym koszty zastępstwa
procesowego zasądzone od zobowiązanego, przypadają Zleceniobiorcy.
3. Zleceniobiorca oświadcza, iż wykonując niniejszą Umowę porozumiewał się będzie ze Zleceniodawcą w formie pisemnej
(listownej) – z dopuszczalnością poczty elektronicznej – oraz drogą telefoniczną. Dane kontaktowe Zleceniobiorcy to: LexKancelaria Odszkodowawcza Beata Jarzyna sp. k., ul. Portowa 22a, 30-709 Kraków, tel.12 4441756, 124441776, fax. 12
4431879, e-mail: biuro@lex-kancelaria.pl.
4. Zleceniobiorca oświadcza, iż wykonując niniejszą Umowę, bez uprzedniego porozumienia ze Zleceniodawcą i bez jego
zgody nie zawrze ugody, która będzie dotyczyć osoby Zleceniodawcy. Wyrażenie zgody przez Zleceniodawcę na zawarcie
ugody może nastąpić w dowolnej formie.
5. Wystąpienie na drogę sądową w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy wymaga zgody obu Stron.

§ 3. OŚWIADCZENIA ZLECENIODAWCY
1. Zleceniodawca oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej Umowy nie powierzył, a także że nie powierzy w czasie
obowiązywania niniejszej Umowy wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 powyżej, żadnemu innemu podmiotowi.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniobiorcy wszelkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej
Umowy, a także do współpracy ze Zleceniobiorcą w celu wykonania Umowy oraz do udzielenia Zleceniobiorcy wszelkich
informacji posiadanych lub uzyskanych przez Zleceniodawcę w trakcie trwania niniejszej Umowy, a mających związek z
dochodzeniem jego praw i roszczeń stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.
3. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że świadczenia dochodzone przez Zleceniobiorcę mogą być wypłacane w kilku
transzach, zgodnie z praktyką stosowaną w sprawach tego rodzaju.
4. Zleceniodawca oświadcza, iż celem prawidłowego wykonania niniejszej Umowy upoważnia Zleceniobiorcę do
reprezentowania jego osoby przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, sądami powszechnymi, Rzecznikiem Ubezpieczonych,
oraz przed wszelkimi innymi właściwymi instytucjami, organami i podmiotami, a także do prowadzenia rokowań polubownych z
towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi podmiotami lub osobami właściwymi w sprawie.
5. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do powierzenia w jego imieniu i na jego rzecz wykonania przedmiotu Umowy w
postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym uprawnionym do tego osobom, a także wyraża zgodę na
przetwarzanie przez te podmioty jego danych osobowych w celu należytego wykonania przedmiotowej Umowy.
6. Zleceniodawca oświadcza, iż upoważnia Zleceniobiorcę do odbioru wszelkich uzyskanych w jego imieniu świadczeń w
ramach wykonywania niniejszej Umowy.
7. Zleceniodawca oświadcza, iż dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy udzieli wszelkich niezbędnych pełnomocnictw,
celem wykonania czynności wskazanych powyżej.
8. Zleceniodawca oświadcza, iż wszelkie przedkładane przez niego oświadczenia i dokumenty oraz informacje udzielone przez
niego Zleceniobiorcy celem wykonania niniejszej Umowy są według najlepszego stanu jego wiedzy zgodne ze stanem
faktycznym. Zleceniodawca oświadcza również, iż jest świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawdziwych
informacji i danych oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy o wszelkich zmianach w zakresie w/w
danych.

§ 4. WYNAGRODZENIE ZLECENIOBIORCY
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1. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Zleceniobiorca otrzyma honorarium w postaci prowizji w wysokości …...... % brutto
(w tym 23% VAT) (słownie: ........................................................ %) brutto (w tym 23% VAT) od wszystkich świadczeń
przyznanych Zleceniodawcy wskutek działania Zleceniobiorcy.
2. Zleceniobiorcy przysługuje ponadto zwrot udokumentowanych kosztów w postaci: opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
w wysokości 17 zł oraz zwrot kosztów uzyskania kserokopii dokumentacji medycznej, w wysokości wynikającej
z faktury/rachunku wystawionego przez właściwą placówkę medyczną. W/w koszty zostaną potrącone przez Zleceniobiorcę ze
środków pozyskanych od zobowiązanego i przelanych przez niego na rachunek bankowy Zleceniobiorcy z tytułu świadczeń
odszkodowawczych należnych Zleceniodawcy.
3. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy, oprócz dochodzenia świadczenia w postaci zadośćuczynienia i/lub odszkodowania,
będzie także dochodzenie dla Zleceniodawcy renty, Zleceniobiorcy oprócz wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1, przysługuje
honorarium w wysokości przyznanego Zleceniodawcy świadczenia rentowego za okres sześciu miesięcy, jeżeli zostało ono
przyznane na okres co najmniej dwóch lat i jest wynikiem działań Zleceniobiorcy.
4. Jeżeli skutkiem działań Zleceniobiorcy będzie przyznanie odsetek od świadczenia rentowego uzyskanego dla
Zleceniodawcy, od przyznanych odsetek przysługuje Zleceniobiorcy honorarium obliczane na podstawie § 4 ust. 1.
5. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy, oprócz dochodzenia świadczenia w postaci stosownego odszkodowania czy też
zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej, będzie egzekucja renty (na podst. art. 446 §2 k. c.), której podstawą będzie
obowiązek alimentacyjny lub też inne przewidziane przywołanym przepisem okoliczności, Zleceniobiorca nie pobierze
przysługującego mu honorarium w zakresie świadczenia rentowego z uwzględnieniem ust. 6.
6. Jeżeli świadczenie rentowe, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5 powyżej, zostanie przyznane w formie skapitalizowanej, od
przyznanego wskutek działania Zleceniobiorcy świadczenia rentowego w formie skapitalizowanej pobrane zostanie honorarium
w wysokości 10% brutto (w tym 23% VAT) przyznanego świadczenia.
7. W przypadku wypłaty przez podmiot zobowiązany, bezpośrednio do rąk Zleceniodawcy, świadczeń będących rezultatem
działań Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zleceniobiorcy i
wpłacenia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania świadczeń od zobowiązanego, przysługującego Zleceniobiorcy honorarium na
rachunek bankowy nr: 81 1750 1048 0000 0000 2107 5175 bądź w inny sposób uzgodniony przez Strony.
8. Zleceniobiorca, mając na uwadze względy bezpieczeństwa obrotu pieniężnego, zobowiązuje się do przekazania wyłącznie na
rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, uzyskanych na jego rzecz świadczeń w ramach wykonywania niniejszej

Umowy, po potrąceniu należnego honorarium, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty: otrzymania oryginału oświadczenia o
numerze rachunku bankowego Zleceniodawcy na druku Zleceniobiorcy, zaksięgowania, na wskazanym w § 4 ust. 7. rachunku
bankowym wpływu przyznanych Zleceniodawcy świadczeń odszkodowawczych oraz otrzymania przez Zleceniobiorcę decyzji o
przyznanym świadczeniu odszkodowawczym, bądź prawomocnego wyroku zasądzającego stosowne świadczenie.
9. W przypadku zakończenia postępowania likwidacyjnego w drodze ugody, wypłata świadczeń odszkodowawczych nastąpi: po
otrzymaniu przez Zleceniobiorcę wpływu przyznanych Zleceniodawcy świadczeń odszkodowawczych, po otrzymaniu oryginału
oświadczenia o numerze rachunku bankowego Zleceniodawcy na druku Zleceniobiorcy oraz po otrzymaniu oryginału
egzemplarza ugody podpisanego przez Zleceniodawcę.
10.

W przypadku braku możliwości prawnych i/lub faktycznych wyegzekwowania świadczeń
będących przedmiotem niniejszej umowy, Zleceniobiorca oświadcza, iż nie obciąży
Zleceniodawcy żadnymi kosztami prowadzenia sprawy.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę stosuje się postanowienia umowne § 6.
11. W przypadku o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy, w sytuacji kiedy Zleceniodawcy została przyznana od Zleceniobiorcy
zaliczka pieniężna na poczet prognozowanych świadczeń odszkodowawczych, Zleceniobiorcy przysługuje jej zwrot w pełnej
wysokości.

§ 5. CZAS TRWANIA UMOWY
Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu wyegzekwowania przez Zleceniobiorcę należnych Zleceniodawcy świadczeń
odszkodowawczych w postępowaniu przedsądowym, sądowym lub egzekucyjnym.

§ 6. WYPOWIEDZENIE / ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zleceniodawca, jak i Zleceniobiorca mogą rozwiązać niniejszą Umowę w każdym momencie jej trwania z uwzględnieniem
poniższych postanowień.
2. Zleceniobiorca może wypowiedzieć niniejszą Umowę w chwili stwierdzenia braku podstaw prawnych i/lub faktycznych do
realizacji jej przedmiotu.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę (np. celem przekazania realizacji przedmiotu Umowy podmiotowi
konkurencyjnemu w stosunku do Zleceniobiorcy), Zleceniobiorcy przysługują uprawnienia z art. 746 k.c., tj. m. in. może on
obciążyć Zleceniodawcę wszelkimi kosztami poniesionymi w związku z należytym prowadzeniem sprawy (np. kosztami obsługi
prawnej, kosztami pozyskania opinii medycznych, a także kosztami innych specjalistycznych usług niezbędnych do
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy), obliczonymi na dzień otrzymania skutecznego wypowiedzenia Umowy.
4. Zleceniodawca będący konsumentem, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez
podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu
określonego w zdaniu poprzedzającym wystarczy wysłanie, przed jego upływem, na adres siedziby Zleceniobiorcy
oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności na
drodze polubownej, a w razie niemożności rozstrzygnięcia sporu poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego ze względu na miejsce siedziby Zleceniobiorcy.
5. Załączniki do Umowy (w tym wzór oświadczenia o odstąpieniu oraz ważne oświadczenia) stanowią jej integralną część.
6. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.) LEX – Kancelaria Odszkodowawcza Beata Jarzyna spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul.
Portowa 22a, 30-709 Kraków, jest administratorem danych osobowych Zleceniodawcy. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Gromadzenie i przetwarzanie przez Zleceniobiorcę w/w danych będzie następować w zakresie koniecznym do
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Zebrane dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom, których udział w procesie
dochodzenia należnych Zleceniodawcy świadczeń odszkodowawczych jest niezbędny z racji wykonywanych przez nie funkcji.
Zleceniodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
………………………………………………………………..
Zleceniodawca / Przedstawiciel ustawowy
………………………………………………………………..

Przedstawiciel ustawowy
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……………………………………………………………….
Zleceniobiorca / Pełnomocnik Zleceniobiorcy

WAŻNE OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że w chwili wyrażenia przeze mnie woli zawarcia umowy o obsługę prawną z Lex-Kancelarią
Odszkodowawczą Beata Jarzyna sp. k. zostałem należycie poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi jako
konsumentowi oraz obowiązkach Zleceniobiorcy jako przedsiębiorcy dotyczących zawierania umów poza lokalem
przedsiębiorstwa, a wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz.
827), które to informacje w formie pisemnej zostały zawarte w treści niniejszej Umowy o obsługę prawną, której
egzemplarz otrzymałem.
….....................................................................................................................................................................................
miejsce, data, podpis Zleceniodawcy

Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do odstąpienia od niniejszej Umowy o obsługę
prawną w terminie 14 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. z 2014 r., poz. 827), oraz że otrzymałem wzór odstąpienia od umowy
….....................................................................................................................................................................................
miejsce, data, podpis Zleceniodawcy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych o moim stanie zdrowia przez Lex-Kancelarię
Odszkodowawczą Beata Jarzyna sp. k. oraz na udostępnianie ich podmiotom współpracującym z w/w Kancelarią w
celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy.
….....................................................................................................................................................................................
miejsce, data, podpis Zleceniodawcy
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