STROKOVNA MESEČNA PRAVNA
ASISTENCA PRAVNIH STROKOVNJAKOV
Vsak mesec lahko na izbranem paketu koristite naslednje storitve:

OSNOVNI PAKET
• 1 pravni nasvet  (1/2 ure) –

PREMIUM PAKET
• 2 pravna nasveta  (1/2 ure) –

po telefonu ali elektronski

po telefonu ali elektronski

pošti

pošti

• dostop do portala
»PravoZaRacunovodje.si«

DELUXE PAKET
• 4 pravni nasveti –
po telefonu ali elektronski
pošti

• upravljanje s terjatvami

• upravljanje s terjatvami

• 1 splošni vzorec pogodbe

• 1 splošni vzorec pogodbe

• dostop do portala

• sestava 1 enostavne pravne

»PravoZaRacunovodje.si«

listine
• dostop do portala
»PravoZaRacunovodje.si«

25,00 EUR

50,00 EUR

75,00 EUR

+ DDV/mesec

+ DDV/mesec

+ DDV/mesec

Ponudba velja samo za člane Zbornice računovodskih servisov in je časovno omejena za naročila do 21.6.2017.
Pristopne izjave sprejemamo do 21.6.2017. Ob naročilu do 21.6.2017 prejmete naročnino za mesec junij brezplačno.
Prikazane cene paketov veljajo ob zadostnem številu naročnikov, članov ZRS.
Izpolnite priloženo pristopno izjavo in pošljite podpisan sken te izjave na info@pravozaracunovodje.si.
Po prejemu izpolnjene izjave boste prejeli račun. Po plačilu računa prejmete uporabniško ime in geslo za dostop
do spletnega portala www.PravoZaRacunovodje.si, s katerim boste lahko dostopali do odgovorov na vprašanja
strokovnjakov, ki jih bomo sproti dodajali.
Po plačilu računa lahko pričnete koristiti tudi ostale storitve iz paketa.  

Več informacij: info@pravozaracunovodje.si

Strokovna mesečna pravna asistenca pravnih strokovnjakov za člane ZRS

PRISTOPNA IZJAVA

Naziv podjetja

Sedež (naslov) podjetja

Poštna številka in pošta

Matična številka

Davčna številka

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Elektronska pošta

Telefon

Izbrani paket:

Osnovni paket

Premium paket

Deluxe paket

Izjavljam, da pristopam k akcijski ponudbi Zbornice računovodskih servisov za strokovno mesečno pravno asistenco pravnih strokovnjakov
za člane ZRS za obdobje enega leta.
Izjavljam, da sem prebral in sem seznanjen s splošnimi pogoji.
Izjavljam, da pristopam za obdobje enega leta in da sem seznanjen s tem, da se po enem letu naročnina na izbrani paket samodejno
podaljša pod istimi pogoji, v kolikor pisno ne prekinem sodelovanja.
Izjavljam, da bom poravnal znesek po računu, ki ga bom prejel, za obdobje šestih mesecev skupaj, dvakrat letno.

V

,

dne
podpis odgovorne osebe

Izpolnjeno pristopno izjavo podpišite, ožigosajte in skenirajte ter pošljite sken na info@pravozaracunovodje.si

Več informacij: info@pravozaracunovodje.si

Strokovna mesečna pravna asistenca pravnih strokovnjakov za člane ZRS

SPLOŠNI POGOJI
Uporabljeni izrazi
1. Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo sledeč pomen:
1.1

Stranka - vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik, član Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju: ZRS), ki
sklene pogodbo o mesečni pravni asistenci za člane ZRS skladno s temi splošnimi pogoji.

1.2

Izvajalec – podjetje Davčno in pravno svetovanje Budja, Aleš Budja s.p., s katerim stranka sklene pogodbo in ki skrbi za
povezavo med stranko in odvetnikom po tej ponudbi.

1.3
1.4

Odvetnik - Odvetniška družba Živko in Purg o.p. d.o.o. iz Maribora, ki izvaja storitve po tej pogodbi, skladno s temi pogoji.
Pravni nasvet - pravni nasvet v trajanju do 30 minut, kolikor traja, da odvetnik komunicira s stranko ter pripravi strokovni
pravni nasvet ustno po telefonu ali pisno preko elektronske pošte.

1.5

Enostavna listina - opomin, poziv za plačilo, poziv za odpravo napak, reklamacija, zavrnitev računa, poizvedba o
premoženju in podobni splošni pravni dopisi.

1.6

Sestava enostavne pravne listine - sestava splošne pravne listine za stranko, ki jo lahko stranka kasneje samostojno
individualno prilagodi za svoje potrebe in s katero samostojno razpolaga.

1.7

Upravljanje s terjatvami - 10 odvetniških pozivov za plačilo oz. opominov pred izvršbo. Vsak nadaljnji opomin pred
izvršbo oz. poziv za plačilo je plačljiv v znesku 5 EUR + DDV. Sodna izvršba (prevzem zadeve in zastopanje v izvršilnem
postopku) ni vključena v storitev in jo je mogoče izvršiti po dogovoru odvetnika in stranke v skladu z odvetniško tarifo, pri
čemer plača stranka sodne takse sama.

1.8

Enostavni vzorec pogodbe - splošni vzorec pogodbe, ki ga lahko stranka individualno prilagodi za lastne potrebe (najemna
pogodba, prodajna pogodba, podjemna pogodba, posojilna pogodba, pogodba o zaposlitvi, pogodba o asignaciji, izročilna
pogodba, pogodba o donaciji, gradbena pogodba, pogodba o poslovnem sodelovanju, avtorska pogodba, pogodba o
štipendiranju, pogodba o naročilu, pogodba o naročilu avtorskega dela, pogodba o poslovodenju, pogodba o franšizingu,
pogodba o posredovanju, založniška pogodba, pogodba o prodaji patenta, pogodba o izvedbi, podizvajalska pogodba,
kreditna pogodba, pogodba o distribuciji, licenčna pogodba,…).

1.9

Portal – spletni portal www.pravozaracunovodje.si, na katerem se zbirajo vprašanja in odgovori na vprašanja, postavljena
s strani strank, do katerih imajo stranke dostop. Uporabniško ime in geslo za dostop do portala prejme stranka po sklenitvi
pogodbe z izvajalcem.

Predmet pogodbe
2.

Predmet pogodbe, ki jo skleneta stranka in izvajalec, so storitve, ki jih izvaja odvetnik in so odvisne  od izbranega paketa.
Storitve lahko stranka koristi vsak mesec.

2.1

Osnovni paket :
•

1 pravni nasvet (1/2 ure) – po telefonu ali elektronski pošti

•

dostop do portala
25,00 EUR + DDV/mesec

2.2

Premium paket :
•

2 pravna nasveta (1/2 ure) – po telefonu ali elektronski pošti

•

upravljanje s terjatvami

•

1 splošni vzorec pogodbe

•

dostop do portala
50,00 EUR + DDV/mesec

Več informacij: info@pravozaracunovodje.si

2.3

Deluxe paket:
•

4 pravni nasveti (1/2 ure) – po telefonu ali elektronski pošti

•

upravljanje s terjatvami

•

1 splošni vzorec pogodbe

•

sestava 1 enostavne pravne listine

•

dostop do portala.
75,00 EUR + DDV/mesec

3.

Dodatni pravni nasvet (1/2) ure, ki presega število pravnih nasvetov v izbranem paketu, je plačljiv v znesku 20 EUR + DDV.

4.

Navedene cene veljajo v primeru, da se za sklenitev pogodbe in koriščenje storitev iz teh pogojev odloči zadostno število
strank – članov ZRS.

Čas trajanja pogodbe in plačilo storitev
5.

Pogodba se sklepa za 1-letno obdobje od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih  strank. V kolikor stranka
najkasneje v roku 1 meseca pred prenehanjem trajanja pogodbe ne obvesti izvajalca o tem, da odstopa od pogodbe, se
pogodba samodejno podaljša za nadaljnje 1-letno obdobje.

6.

Račun za storitve iz člena 2 teh pogojev se izda za obdobje 6 mesecev skupaj.

7.

Stranka lahko prične koristiti storitve iz člena 2 teh pogojev po plačilu računa za 6 mesecev.

Koriščenje storitev
8.

Stranka lahko koristi storitve iz člena 2 teh pogojev odvisno od izbranega paketa.

9.

Stranka lahko koristi storitve odvetnika preko telefonske številke 02/461 37 10 ali elektronskega naslova
pisarna@zivkopurg.si.

10.

Stranka mora ob tem, ko želi koristiti storitev, povedati številko stranke, ki jo prejme ob podpisu pogodbe in ki je

11.

Stranka lahko koristi ugodnosti v posameznem mesecu od 1. dne do zadnjega dne v mesecu, glede na izbran paket.

sestavni del pogodbe, ki jo sklene stranka z izvajalcem.
Neizkoriščene storitve iz paketa se ne prenašajo v naslednji mesec.
12.

Ob sklenitvi pogodbe prejme stranka poleg številke stranke tudi uporabniško ime in geslo za dostop do portala, ki ga
lahko koristi neomejeno v času trajanja pogodbe.

Več informacij: info@pravozaracunovodje.si

