
Najczęściej zadawane pytania:  

1. Od kiedy zacznie obowiązywać ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie zacznie obowiązywać od 01.04.2016 

 
2. Jak można opłacić skorzystanie z pomocy prawnej? 

 można opłacić w dwóch wariantach; 
-  jednorazowo za 12 miesięcy- 34,80 zł 
- miesięcznie 2,90 zł  

 po wypełnieniu formularza każda osoba otrzymuje na wskazany w formularzu adres 
e-mail i SMS indywidualny nr rachunku, na który przelewa składkę  

 
3. W jaki sposób mogę skorzystać z Pomocy Prawnej 

 telefonicznie, pod numer telefonu (22) 647-56-20, czynny 7 dni w tygodniu w 
godzinach od 9.00 do 21.00, 

 pocztą elektroniczną, na adres e-mail fgz@asystaprawnika.pl czynny 7 dni w 
tygodniu, 24 godziny na dobę – wypełniając wniosek o udzielenie pomocy prawnej. 
 

4. Jakie dane są potrzebne do skorzystania z telefonicznej Pomocy Prawnej 

 imię, nazwisko oraz PESEL; 
 

5. Czy zadając pytanie prawne mogę dodać załączniki? 
Oczywiście, załączniki można przesłać na adres e-mail fgz@asystaprawnika.pl 
 

6. Kto będzie odpowiadać na moje pytania prawne? 
Prawnik, czyli osoba z wyższym wykształceniem prawniczym, kwalifikowany radca 
prawny. 
 

7. Otrzymałem mandat, nie zgadzam się z nim, czy mogę uzyskać pomoc w takiej sytuacji? 
Tak. Możemy zaproponować wniesienie wniosku o uchylenie mandatu. Lepiej byłoby 
gdyby kierowca skontaktował się z Asystą Prawną przed przyjęciem mandatu, gdyż 
daje nam to szersze możliwości.  
 

8. Będę rozwodził się, doradzicie mi w tej sytuacji, może napiszecie pozew rozwodowy? 
Tak. Pomożemy napisać pozew rozwodowy spełniający wymogi formalne pisma 
procesowego oraz doradzimy. 

 
9. Mam problem z pracodawcą czy pomożecie mi go rozwiązać? 

Tak. Prosimy o kontakt z Asystą Prawną w celu omówienia konkretnej sytuacji a my 

postaramy udzielić się wyczerpującej i zadawalającej odpowiedzi. Być może 

konieczne będzie również pismo procesowe.  

10. Zmarł mi rodzic, i nie wiem jak zająć się spadkiem czy mogę liczyć na pomoc? 
Tak. Przedstawimy procedurę o stwierdzenie nabycia spadku, zasady dziedziczenia, 
omówimy jak wygląda proces przyjęcia i odrzucenia spadku. 
 

 
11. Mam problem z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia, czy pomożecie mi je uzyskać? 

Tak. Prawnik dokona analizy warunków ubezpieczenia dotyczących wypłaty 

odszkodowania i zdecydujemy o formie pomocy prawnej.  
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12. Czym różnią się wasze porady od powszechnie dostępnych materiałów? 
Odradzamy korzystanie z powszechnie dostępnych wzorów pism, Internetowych 
artykułów i forów prawnych, gdyż są nieaktualne, nierzetelne lub po prostu 
sztampowe. Gwarantujemy indywidualne podejście profesjonalnego prawnika, który 
rozwieje wszystkie wątpliwości w oparciu o aktualne przepisy prawa. Lepiej 
zapobiegać problemom, niż gasić pożary – możesz zapytać się o sytuację 
hipotetyczną, albo dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić w konkretnej sprawie. 
 

13. Czy informacje i dane, które wam udostępniam są bezpieczne? Jaką mam gwarancję jakości 
waszej porady i uzyskania rzetelnej odpowiedzi na zadane pytanie? 

 Firma, która wykonuje usługę od 2005 roku działa na rynku usług prawnych w 
Warszawie i Poznaniu. 

 Jej serwis spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa elektronicznego i standardy 
GIODO.  
 

14. Ile będę czekać na odpowiedź? 

 Staramy się odpowiadać od razu - najpóźniej następnego dnia roboczego. W 
sprawach szczególnie skomplikowanych lub gdzie mamy do czynienia z dużą liczbą 
dokumentów - odpowiedź uzyskasz w przeciągu 3 dni. 
 

15. Dlaczego wykupując ubezpieczenie stają się Państwo członkami wspierającymi 
Stowarzyszenia FGZ? 

Przyjęcie do Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych następuje na podstawie uchwały 

Zarządu stowarzyszenia, podjętej w oparciu o postanowienia Statutu, w związku z 

wyrażeniem przez Państwa woli przystąpienia do stowarzyszenia oraz przystąpienia do 

ubezpieczenia . Stowarzyszenia FGZ nie jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym, 

Stowarzyszenie zawarło umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń InterRisk 

S.A. z siedzibą w Warszawie i pełni rolę ubezpieczającego dzięki takiej konstrukcji oferta 

ubezpieczenia może być skierowana do większej grupy, a co za tym idzie składka 

ubezpieczeniowa może być niższa. 

Celem Stowarzyszenia jest m.in. popularyzowanie różnych form ubezpieczeń, w tym 

ubezpieczeń grupowych. Dzięki takiej konstrukcji umowy ubezpieczenia, Towarzystwo 

Ubezpieczeń może zaproponować lepsze warunki dla większej grupy. 


