
POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG POMOCY PRAWNEJ 

DANE KLIENTA 

Imię/Nazwa firmy:   

Nazwisko/Nazwa firmy:   

Nr PESEL: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Data urodzenia: 
 

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|                          
DZIEŃ-MIESIĄC-ROK 

NIP** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Regon** |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA:   

Adres e -mail:   

Numer telefonu:  

MECENAS DIRECT 

Wysokość opłaty/Wariant usługi* 

 Twój Mecenas Direct – 120 złotych brutto płatne jednorazowo lub 2 równych ratach + opłata 

aktywacyjna 24,60 złotych 

 Mecenas Firmowy Direct – Wariant I – 360 złotych brutto płatne jednorazowo lub 2 równych ratach + 

opłata aktywacyjna 24,60 złotych 

 Mecenas Firmowy Direct – Wariant II – 720 złotych brutto płatne jednorazowo lub 2 równych ratach + 

opłata aktywacyjna 24,60 złotych  

 Mecenas Firmowy Direct – Wariant III – 1080 złotych brutto płatne jednorazowo lub 2 równych ratach + 

opłata aktywacyjna 24,60 złotych 

 Mecenas Rodzinny Direct – Wariant I – 240 złotych brutto płatne jednorazowo lub 2 równych ratach + 

opłata aktywacyjna 24,60 złotych 

 Mecenas Rodzinny Direct – Wariant II – 480 złotych brutto płatne jednorazowo lub 2 równych ratach + 

opłata aktywacyjna 24,60 złotych 

 Mecenas Rodzinny Direct – Wariant III – 720 złotych brutto płatne jednorazowo lub 2 równych ratach + 

opłata aktywacyjna 24,60 złotych 

Okres obowiązywania usługi 
pomocy prawnej  

 

Data początku obowiązywania usługi 

|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| 

DZIEŃ-MIESIĄC-ROK 

 

Okres obowiązywania usługi pomocy prawnej wynosi 

12 miesięcy. 

Numer karty |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Opłata za korzystanie z usługi pomocy prawnej Mecenas Direct płatna na konto Availo o nr 28 1140 1225 4202 0000 0000 0159 
Jednorazowo /I rata w wysokości ……….……… (słownie………………………………………………..), płatna w terminie do …………………….  

II rata w wysokości ………………(słownie………………………………………………………), płatna w terminie do ………………………… 
OŚWIADCZENIE KLIENTA: 

1. Wyrażam zgodę na objęcie mnie świadczeniem usługi pomocy prawnej „Mecenas Direct” dedykowanej dla KlientówIBDF Sp. z o. o., 
realizowanej przez Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, 36-002 Jasionka. 

2. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Regulaminu Świadczenia Usługi Pomocy Prawnej „Mecenas Direct” zamieszczonego na 
stronie internetowej IBDF Sp. z o. o.  i akceptuję go bez zastrzeżeń.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, 36-002 Jasionka w celu 
świadczenia usługi pomocy prawnej „Mecenas Direct”.  

4. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przekazywania informacji o zmianach w Regulaminie oraz przedłużeniu 
usługi. 

Miejscowość, data: Czytelny podpis Klienta: Podpis sprzedawcy: 

   …………………………………………., |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|    

MIEJSCOWOŚĆ                           DZIEŃ-MIESIĄC-ROK                                                        
  

* zaznaczyć odpowiednie, 

** wypełnić gdy klient jest przedsiębiorcą, 

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIC W DWÓCH EGZEMPLARZACH PO JEDNYM DLA KLIENTA ORAZ AVAILO. 


