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Rodinný právnik
ochránime Vaše práva

Vždy, keď podpisujete zmluvu, dúfate, že svojím podpisom nedávate druhej strane šancu oklamať vás.
Dúfate, že zmluva je správne napísaná a že v nej nie sú skryté žiadne riziká. Dúfate, ale možno si nie ste
vždy istí…
AXA ASSISTANCE vám podáva pomocnú ruku vo forme Rodinného právnika. Unikátny rodinný produkt,
ktorý si získal v Európe už mnoho priaznivcov, je tu teraz aj pre vás! Teraz navyše za super cenu!

Prečo je Rodinný právnik taký populárny?
Bezkonkurenčná cena garantovaná na celý čas zmluvy (mesačne vás vyjde približne ako lístok do kina).
Pomoc všetkým členom rodiny (vr. družky/druha, partnerky/partnera).
Myslí aj na vaše deti (napr. v spore o náhradu škody).
Poskytuje aj preventívnu pomoc (napr. skontroluje zmluvu skôr, ako ju podpíšete).
Za minimálnu cenu vám zachráni veľké hodnoty (napr. váš dom).
Bez ďalších príplatkov zabezpečí právne zastúpenie a uhradí aj právne náklady.
Naše dlhoročné skúsenosti so slovenským právnym systémom môžete využiť teraz aj vy!

Rodinný právnik
ochráni Vaše práva
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Tak toto
sú Kováčovci
C

Juraj pracuje ako projektant, mama Ľubica si
hľadá aktuálne novú prácu a rodinný rozpočet
je dosť napätý. Dcéra Zuzana sa dobre učí, ale
dokáže už aj pekne odvrávať. A malý Michael
je šikovný a rád preskúmava všetko, na čo mu
padne zrak. Skrátka – obyčajná slovenská rodina
s obyčajnými starosťami súčasnosti.
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Perfektne sa vyzná vo všetkých hlavných oblastiach
práva, čo by mohol bežný človek využiť. Kováčovci si
nikdy nemysleli, že by si mohli dovoliť a že by potrebovali
svojho právnika. Donedávna sa spoliehali na to, že ich
nikto neoklame a že si vystačia so zdravým sedliackym
rozumom. Lenže, kto z nás sa v práve vyzná, keď sa
zákony stále menia? Pár situácií a bolestných skúseností
známych rodiny Kováčovcov ich nakoniec priviedlo až
k Axelovi. Teraz už vedia, že pred aj po podpise dôležitých
zmlúv môžu pokojne spať a že sa s pomocou Axela
domôžu svojho práva. Sami si už v niekoľkých situáciách
vyskúšali akčnosť a spoľahlivosť svojho nového rodinného
právnika. Navyše, ako zistili, nie je to vôbec také drahé,
ako si mysleli.
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Nové auto
Na jar sa Kováčovci dozvedeli o Rodinnom právnikovi.
Cena aj rozsah služieb ich milo prekvapili,
takže si v AXA ASSISTANCE Rodinného
právnika dohodli. A jeho pomoc využili
hneď pred prázdninami: Kováčovci si
vyhliadli lepšie auto. Na nové nemali,
ale v bazáre sa dá kúpiť aj veľmi pekné
za rozumnú cenu. Za auto dali veľkú
časť úspor. Lenže už na druhý deň sa
auto pokazilo. Pán Kováč sa vrátil teda
do autobazára a vozidlo reklamoval.
Zodpovedný pracovník bazára však odmietol
prijať jeho reklamáciu. Kováčovci sa cítili
bezbranní a nevedeli, ako sa domôcť svojho
práva. Pán Kováč si však potom uvedomil,
že by mohli skúsiť využiť svojho Rodinného
právnika. Ten upozornil bazár na práva klienta
a pohrozil v prípade neuznania reklamácie
súdnym sporom. Autobazár musel nakoniec
jasné argumenty Rodinného právnika uznať.
Kováčovcom boli vrátené peniaze a vozidlo si kúpili
nakoniec u iného predajcu.

Poznáte všetky svoje práva spojené s reklamáciami čohokoľvek,
čo si zaobstaráte? Neváhajte: Rodinný právnik ochráni vaše práva!

Pracovná zmluva
Bolo to v novembri. Pani Kováčová dostala výpoveď,
pretože bývalý zamestnávateľ musel znížiť počet
pracovných miest. Cez internet si našla
novú prácu. Prvý mesiac bol náročný: nové
prostredie, nový kolektív a naozaj veľa práce.
So všetkým si poradila, ale stálo ju to veľa
nadčasov. Ako motiváciu si vyhliadla novú
kabelku. Lenže na konci mesiaca nedostala
mzdu s tým, že firma má ekonomické problémy
a mzda bude vyplatená v budúcom mesiaci.
Pani Kováčová bola zúfalá. Nielenže si nekúpi
novú kabelku, ale jej mzda bude výrazne
chýbať v rodinnom rozpočte. A tie hodiny
navyše, ktoré musela stráviť v práci… Zavolala
teda Rodinnému právnikovi. Ten si prešiel jej
pracovnú zmluvu a s odkazom na aktuálne platnú
legislatívu donútil zamestnávateľa vyplatiť pani
Kováčovej mzdu v riadnom termíne. Odvtedy už
pani Kováčová problém so mzdou nemá – na
rozdiel od kolegýň, ktoré sa nedokázali samy
účinne právne brániť.

Dokážete sa účinne brániť, pokiaľ máte pocit, že zamestnávateľ porušuje
vaše práva dané pracovnou zmluvou?
Nenechajte sa vydierať: Rodinný právnik ochráni vaše práva!

Úver
Cez prázdniny sa Kováčovci rozhodli
zrekonštruovať svoju kúpeľňu. Lenže
dať jednorazovo toľko peňazí nechceli,
a preto sa rozhodli pre úver. V novinách
našli inzerát na lacné úvery. Navštívili
kanceláriu poskytujúcu úvery. Na mieste
radšej nič nepodpisovali a vyžiadali si
čas na preštudovanie zmluvy. Hneď
na druhý deň ju dali preveriť Axelovi,
svojmu Rodinnému právnikovi. Ten ich
upozornil na riziká, ktoré zo zmluvy
hrozili, a odporučil im zmluvu v tomto
znení neuzatvárať. Kováčovci preto
odmietli takúto zmluvu uzavrieť a úver
čerpali nakoniec od inej spoločnosti.

Ste si istí, že zmluva, ktorú máte podpísať, vám neprináša
nebezpečné riziká, ktoré sú pre laika na prvý pohľad skryté?
Neriskujte: Rodinný právnik ochráni vaše práva!

Rekonštrukcia kúpeľne
Koncom augusta došlo u Kováčovcov
k rekonštrukcii kúpeľne. Vybrali si cenovo výhodnú
firmu a uzavreli zmluvu. Pracovníci firmy sa
zdali byť sympatickí a ústretoví. Rekonštrukcia
prebehla v dohodnutom termíne a pán Kováč
preberal hotovú kúpeľňu bez toho, aby badal
akékoľvek nedostatky. Lenže už o niekoľko
týždňov radosť z rekonštrukcie pominula. Počas
dňa sa začala valiť zo steny voda a uvoľnilo
sa aj niekoľko obkladačiek. Pán Kováč vôbec
neváhal a kontaktoval Rodinného právnika.
Ten informoval pána Kováča o všetkých jeho
právach a navrhol ďalší postup. Vďaka tomu
bolo pre Kováčovcov veľmi jednoduché
donútiť remeselníkov k oprave a súčasne
k úhrade škôd, ktoré ich nekvalitná
práca spôsobila tak Kováčovcom, ako aj
susedom bývajúcim pod nimi.

Dokážete si vymôcť nápravu nekvalitnej práce urobenej za vaše peniaze?
Chcite za svoje peniaze kvalitu: Rodinný právnik ochráni vaše práva!

Viac informácií:
web:
www.axa-assistance.sk
e-mail: zakaznickalinka@axa-assistance.sk
tel.:
+421 220 664 228 (Po – Pia: 8 – 17 hod.)
Jednoduché uzavretie zmluvy:
web:
www.axa-assistance.sk/ipus

