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Dochodzenie odszkodowań Wrocław
http://www.kancelaria.info

Kancelaria Radcy Prawnego w radcę prawnego Katarzynę Gabrysiak w roku 2000. Właścicielka Kancelarii
jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, zakończyła aplikację radcowską w 1999 r. i
jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu
pod numerem 1452. Założycielka Kancelarii dysponuje ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe
uzyskane podczas działania w renomowanych kancelariach Kancelaria daje usługi na rzecz osób prawnych z
zakresu, doradztwa prawnego z zakresu prawo handlowe, prawo handlowe, prawo handlowe, prawo
handlowe, prawo budowlane, prawo administracyjne, prawo lokalowe. Pomocy przy tworzeniu podmiotów
gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego z zakresu przygotowanie umowy spółki i innych
dokumentów, rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, doradztwo w zakresie zmian w podmiotach
już funkcjonujących, obsługę zgromadzeń wspólników i obsługę innych organów podmiotu. Windykacji
zobowiązań obejmującą postępowanie polubowne mające na celu spłatę całej wierzytelności, ewentualnie
zawarcie ugody i dokonywanie wpłat w ratach W przypadku braku woli współpracy ze strony dłużnika sprawa
zostaje oddana na drogę postępowania sądowego a potem na drogę egzekucji. Prowadzenia postępowania
sądowego w oparciu o pełnomocnictwo sporządzanie pozwów, dalszych pism w toku postępowania sądowego
Kancelaria Radcy Prawnego ATHENA odszkodowania Wrocław posiada ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych w Towarzystwie Ubezpieczeń i
Reasekuracji WARTA S.A., z biurem w Warszawie na łączną sumę gwarancyjną w sumie 50.000 EURO.
Wysokość płacy ustalana jest według wyboru kontrahenta z zastosowaniem stawek godzinowych bądź
ustalonego z klientem ryczałtowego płacy stałego za dany okres bądź poszczególne zlecenie.
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