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HISTORIA FIRMY
CDO24 Sp. z o.o. jest od 2009 dynamicznie rozwijającą się
firmą,

o

ugruntowanej

pozycji

na

rynku,

świadczącą

profesjonalną i fachową pomoc prawną w szeroko pojętym
segmencie usług doradczo-prawniczych.
Departament Prawny CDO 24 składa się z wysoko
wykwalifikowanych

prawników,

specjalizujących

się

w

szczególności w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy, szeroko
pojętym prawie ubezpieczeń, a także w prawie gospodarczym,
medycznym i rolnym.
W warunkach współczesnej

gospodarki, gdzie usługi

prawnicze są bardzo drogie oraz konieczności dostosowywania się
do reguł panujących w nowoczesnej Europie, proponujemy szybki
dostęp do naszego departamentu prawnego, który udziela na
bieżąco informacji prawnych poprzez infolinię. Łatwy dostęp do
usług prawniczych jest nieodzowny i ma na celu uchronić go
przed negatywnymi konsekwencjami szybkiego działania „na
własną rękę”.
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ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Od samego początku istnienia firmy CDO24 sp. Z o.o.,
objęliśmy ochroną prawną członków związków zawodowych.
Naszym głównym partnerem jest związek zawodowy Solidarność
oraz organizacje zrzeszone w ramach OPZZ. Początkowo
oferowano ochronę prawną z zakresu Kodeksu Rodzinnego i
Opiekuńczego, Kodeksu Pracy, Kodeksu Drogowego, Prawa
Związkowego, Ubezpieczenia Społeczne, Ubezpieczenia OC i tp.
W ciągu minionych lat grono prawnicze mocno się rozrosło, wielu
aplikantów pozostało w naszej kancelarii. Mając specjalistów z
wielu zagadnień prawnych ochronę prawną rozszerzyliśmy na
pełen Kodeks Karny, Kodeks Cywilny, Prawo Administracyjnej,
Prawo Bankowe, Prawo Budowlane i wiele innych zagadnień.
W latach 2009 – 2014 odnieśliśmy wiele spektakularnych
sukcesów

chroniąc

naszych

klientów

i

osiągając

99,99%

skuteczność wygranych spraw. Dzięki wypracowaniu nienagannej
opinii w środowisku związkowym od połowy roku 2014 objęliśmy
naszą działalnością obszar całego kraju. Na tą chwilę obejmujemy
ochroną prawną 423000 klientów. Każdy klient jest traktowany
indywidualnie w pełni profesjonalnie, każdy problem klienta jest
ważny…
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NAJWIĘKSZE SUKCESY

Największym naszym sukcesem jest profesjonalny zespół
prawniczy, który składa się z absolwentów znanych uczelni o
najlepszych wynikach. Po okresie aplikacji, najlepsi prawnicy
otrzymują propozycję dalszej współpracy. W ten sposób pozostają
z nami mecenasi, których należy w pełni nazwać elitą. Są
wybitnymi

specjalistami

oraz

fascynatami

w

swoich

specjalizacjach.
Spektakularne wygrane sprawy:
1. Wygrana sprawa z kodeksu pracy z koncernem LIDL
2. Wygrana sprawa 20 tysięcy wniosków o deputaty węglowe
przeciw Kompani Węglowej
3. Najniższe wygrane ubezpieczenie (kwota 24 pln)
4. Najwyższe wygrane ubezpieczenie ( 524000 pln)
5. 160000 spraw o ekwiwalent służb mundurowych za rok 2000
– 2005 ( sprawa skierowana do Sądu Najwyższego)
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OFERTA

Ochrona prawna
Kontakt
Zasady kontaktu

Zakres pomocy
prawnej

Oferujemy ochronę prawną 24h/ 7dni
Telefoniczny, mailowy, w przypadku spraw
sądowych bezpośredni.
Każdy z klientów otrzymuje indywidualną
kartę, która umożliwia bezpośredni kontakt
z mecenasem. Mecenas jest dostępny pod
telefonem 24h/7dni. Najistotniejsza jest
natychmiastowa pomoc w chwili zdarzenia.
Ideą tej działalności jest to, że w chwili
problemu można od razu kontaktować się z
pomocą prawną. Pozwala to uniknąć
niepotrzebnych problemów.
1. Doraźna pomoc prawna w chwili
zdarzenia.
2. Analiza dokumentacji przez mecenasa
specjalizującego się w danym
zagadnieniu prawnym.
3. Przygotowanie imiennego pisma na
podstawie analizy dokumentów.
4. Konsultacje z całości zagadnień
prawnych obowiązujących na terenie
RP.
5. Przesłanie pism prawnych oraz umów
powszechnego obrotu.
6. Oferujemy przygotowanie wszelakich
dokumentów niezbędnych dla naszego
klienta, takich jak wezwania do
zapłaty, sprzeciwów, pełnomocnictw i
tp.
7. Udzielanie pełnej informacji o
orzecznictwie w zakresie poruszanego
problemu prawnego.
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8. Wskazanie danych adresowych sądów,
kancelarii w pobliżu zamieszkania
klienta na jego prośbę.
9. Objęcie ochroną prawną członków
rodziny
10. Kwestie kodeksu drogowego, sprawy
ubezpieczeniowe są prowadzone
również w postępowaniach sądowych,
w ramach pakietu.
Ograniczenia
Oferujemy nie ograniczony dostęp do
ochrony prawnej. Nielimitowana liczba
porad telefonicznych. Nielimitowana liczba
przygotowanych pism dla klienta.
Koszt ochrony
Od 3,00 pln brutto
OFERTA DLA FIRMY NUA
1. Merytoryczne wsparcie prawne.
2. Promowanie marki i oferty wśród grup zawodowych objętych
naszą ochroną prawną, np. górnictwo, środowisko nauczycieli,
środowisko lekarzy, przemysł ciężki, przemysł spożywczy.

Mamy nadzieję, że niniejsza oferta stanowi mocną
podstawę do dalszych rozmów. Jesteśmy gotowi
odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości.

Piotr Wideryński
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