Пам’ятка для клієнта
Пакети послуг «ADVA»* будуть в нагоді у самих непередбачуваних життєвих ситуаціях, коли допомога
потребується негайно: трудові спори, не пропускають на кордоні, не вистачає якихось документів,
сталось ДТП або інші питання.
Все це трапляється з людьми кожен день. І саме в таких випадках людина губиться, не знає, що робить,
і припускається помилок. А з Пакетом Послуг від ADVA клієнт Банку має можливість вплинути на подію
та здійснити вірні дії та уникнути небажаних наслідків.
«ADVA» – бренд юридичних послуг, який присутній на ринку України більше 2 років.
На даний момент компанія налічує понад 100 юристів-партнерів, які за 2 роки роботи провели понад
5000 успішних угод. Компанія активно розвивається та збільшує кількість нових партнерів і клієнтів.
Наша місія - зробити доступними юридичні послуги для всього населення України за рахунок низьких
цін, доступності послуг для клієнта 24/7 і досвіду наших юристів.
Детальну інформацію ви зможете знайти на веб-сайті компанії https://adva.org.ua/ua/.
Виконавець послуг – Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙЕФСІ».
УМОВИ ПАКЕТІВ ПОСЛУГ «ADVA»
Вид

Перелік та кількість Послуг

ADVA
Start

Усні юридичні консультації – 2 запита
Підготовка пакету документів (крім позовної заяви) – 1 запит
Усні юридичні консультації – 4 запита
Підготовка пакету документів (крім позовної заяви) – 1 запит
Дзвінок адвоката від імені клієнта – 1запит
Усні юридичні консультації – 4 запита
Підготовка пакету документів (в т.ч. позовної заяви) – 1 запит
Дзвінок адвоката від імені клієнта – 1 запит
Супроводження вирішення проблеми клієнта – 1 запит

ADVA
Optimum
ADVA
Premium

Строк
дії

Вартість
(грн.)

1 рік

209,00

1 рік

349,00

Територія
покриття

Україна**
1 рік

699,00

Вік клієнта: 18 - 80 років
Приклад
питань,
для
вирішення
яких
будуть
в
нагоді
пакети
послуг
«ADVA»:
- Покупка/продаж автомобіля, Оскарження адміністративного протоколу та штрафів, Неправомірна
зупинка співробітниками поліції, Суперечки зі страховою компанією та виплата страхового відшкодування в
результаті ДТП, Консультації при ДТП;
- Визначення розміру аліментів і заборгованості за аліментами, Виділення майна зі спільно нажитого майна
подружжя, Розірвання шлюбу в позасудовому та судовому порядку, Укладення шлюбного договору, Дозвіл на
виїзд дитини за кордон;
- Приватизація житла, Затоплення та інша шкода, завдана житлу, Купівля/продаж квартири, будинку,
земельної ділянки, Зняття арештів та інших обтяжень з нерухомого майна, Здача в оренду житлової та
комерційної нерухомості, Переведення приміщення з житлового в нежитлове і навпаки;
- Укладання договору кредиту/депозиту, Відмова банку в реструктуризації, Захист від колекторів, Спори з
банком про штрафи/комісії/зміни відсоткових ставок, Рефінансування, Списання нарахованих відсотків;
Скористатися послугами «ADVA» (виконати запит) можливо 24/7 за допомогою:
✓ Телефону Центру обслуговування клієнтів 0 800 750 354
✓ Мобільного додатку ADVA
(додаток доступний для вільного завантаження в Google Play та App Store)
✓

За допомогою месенджерів:

Порядок та умови надання послуг «ADVA» більш детально описані в Публічної пропозиції на укладання Договору
про надання юридичних послуг "ADVA", яка розміщена на веб-сайті www.adva.org.ua.
*Клієнти не мають права звертатись за отриманням Послуг «ADVA» щодо правовідносин, учасником яких є партнер (Банк) Виконавця та/або
Виконавець, в результаті надання яких може виникнути «конфлікт інтересів» і/або може бути завдано шкоди партнеру (Банку) Виконавця
та/або Виконавцю. При цьому під «конфліктом інтересів» розуміються ті випадки надання Виконавцем Послуг, передбачених Пакетами
послуг, коли Виконавець знає або повинен знати про те, що питання Клієнта задане по реально існуючій ситуації правовідносин, сторонами
в яких є партнер (Банк) Виконавця та Клієнт, або надання Послуг, передбачених Пакетами послуг, з питань, пов'язаних з представленням
інтересів Клієнта перед партнером (Банком) Виконавця, коли Виконавець свідомо знає про те, що стороною правовідносин є партнер
(Банком) Виконавця (далі – «конфлікт інтересів»).
** за виключенням території Автономної республіки Крим та території Донецької та Луганської областей, які є непідконтрольними українській
владі відповідно до Постанови КМУ № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами та доповненнями) або інших аналогічних нормативних актів
чинного законодавства України.

