
Regulamin korzystania z Insignia 24 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zasady świadczenia usług prawnych zwanych e-
poradami  drogą elektroniczną przez Insignia- Kancelarie  Prawne z siedzibą w Tarnowie; Plac 
Sobieskiego 2; wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 8546/2011, o numerze 
NIP 664 196 60 99  oraz REGON 121559541 oraz reguluje tryb i warunki postępowania 
reklamacyjnego. 

2. E-porady są świadczone za pośrednictwem strony  www.insignia-kancelarie.pl stanowiącej 
własnośd  Usługodawcy oraz za pomocą poczty elektronicznej. E-porady mają charakter 
informacyjny i  nie stanowią porady prawnej i opinii prawnej w rozumieniu ustawowym. 

§ 2 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą 
elektroniczną, w szczególności do składania oświadczenia woli w postaci elektronicznej, 
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwych ustaw. 

§ 3 

1. Usługodawcą jest  Insignia- Kancelarie Prawne z siedzibą w Tarnowie; Plac Sobieskiego 2; 
wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 8546/2011, o numerze NIP 
6641966099  oraz REGON 121559541 

2. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca  
osobowości prawnej, która korzysta z e-porad. 

3. E-porady świadczone są odpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Klienta  za pośrednictwem 
formularza zamieszczonego na stronie  www.insignia-kancelarie.pl. E-porada  może polegad 
na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytanie prawne Klienta,  udostępnieniu wzoru 
dokumentu, na sporządzeniu opinii prawnej lub na sporządzeniu pisma. W zakres e-porady 
nie wchodzą czynności, które wymagają zastępstwa procesowego i są one wyceniane 
odrębnie po uprzednim poinformowaniu klienta.   

4. E-Porada - to odpowiedź sporządzona przez Usługodawcę  na pytanie prawne zadane 
przez Klienta. W odpowiedzi wskazuje się podstawy prawne, na których oparta jest 
odpowiedź. 

5. Wzory dokumentów - to gotowe i przykładowe pisma sporządzone przez Usługodawcę 
zawierające fikcyjne dane i opierające się na fikcyjnych sytuacjach faktycznych. 

6. Opinia prawna - odpowiedź szczegółowo wyjaśniająca konkretne zagadnienie prawne. Co 
do zasady zbudowana z następujących części: z analizy sytuacji prawnej Klienta, z doktryny 
oraz orzecznictwa dotyczącego wskazanego przez klienta stanu prawnego oraz wskazania 
możliwych do podjęcia sposobów postępowania oraz ich konsekwencji.   

7. Pismo - to odpowiedź zawierająca pismo procesowe, urzędowe bądź przygotowaną 
umowę lub regulamin w oparciu o informacje przekazane przez Klienta. Pismo nie będzie 
zawierad podpisu radcy prawnego ani adwokata. 



8. Koszt  1 e-porady wynosi 31,90 PLN plus VAT.  Istnieje także możliwośd wykupienia przez 
Klienta e-porad pakietów: 

Pakiet 10 oznacza, że klient ma prawo do uzyskania 10 e-porad w ciągu 6 miesięcy od dnia 
wykupu pakietu. Koszt Pakietu 10 to 239,90 plus VAT 

Pakiet 20 oznacza, że klient ma prawo do uzyskania 20 e-porad prawnych w ciągu 6 miesięcy 
od dnia wykupu pakietu. Koszt Pakietu 20 to 429,90 plus VAT. 

Pakiet 40 oznacza, że klient ma prawo do uzyskania 40 e-porad prawnych w ciągu 6 miesięcy 
od dnia wykupu pakietu. Koszt Pakietu 40 to 719,90 plus VAT. 

Pakiet Silver oznacza, że klient ma prawo do uzyskania nieograniczonej liczby e-porad 
prawnych w ciągu 30 dni od dnia wykupu pakietu. Koszt Pakietu Silver  to 349,90 plus VAT. 

Pakiet Gold oznacza, że klient ma prawo do uzyskania nieograniczonej liczby porad w ciągu  6 
miesięcy od dnia wykupu pakietu. Koszt Pakietu Gold  to 299,90 plus VAT za jeden miesiąc. 

Pakiet Platinum oznacza, że klient ma prawo do uzyskania nieograniczonej liczby e-porad 
prawnych w ciągu 12 miesięcy od dnia wykupu pakietu. Koszt Pakietu Platinum to 249,90 
plus VAT za jeden miesiąc. 

Płatności należy dokonywad przy pomocy usługi Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na 
rachunek bankowy : 52 1050 1445 1000 0090 9027 6800 

§ 4 

1. Klient w celu uzyskania e-porady kontaktuje się z Usługodawcą  za pośrednictwem 
formularza zamieszczonego  na stronie www.insignia-kancelarie.pl  lub za pomocą poczty 
elektronicznej na adres insignia24@insignia-kancelarie.pl W temacie wiadomości przesłanej 
za pomocą  formularza lub poczty elektronicznej wpisuje  się odpowiednio: pytanie prawne, 
opinia prawna, wzór dokumentu, pismo. Klient w treści wiadomości precyzyjnie, 
obiektywnie i w miarę zwięźle przedstawia stan faktyczny oraz podaje dane niezbędne do 
dalszego kontaktu z Usługodawcą. Dane wpisane do formularza lub przesyłane pocztą 
elektroniczną powinny dotyczy klienta, który zamawia usługę i byd zgodne z  prawdą. W razie 
błędnego oznaczenia przez klienta zakresu żądanej usługi, zostanie On niezwłocznie 
poinformowany czy zamawiana usługa będzie pytaniem prawnym, opinią prawną, wzorem 
dokumentu czy też pismem. 

2. W ciągu 24 godzin od przesłania formularza lub wiadomości drogą elektroniczną Klient 
otrzyma odpowiedź Usługodawcy, która będzie zawierad informację czy usługodawca 
podejmuje się udzielenia e-porady, wycenę e-porady, sposób i termin płatności oraz w razie 
potrzeby pytania mające na celu doprecyzowanie zamówienia lub stanu faktycznego. Termin 
24 godzin stosuje się w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 
17:00. Przesłanie formularza lub wiadomości drogą elektroniczną w innym terminie niż 
wskazany powyżej oznacza, że bieg terminu 24 godzin rozpocznie się od najbliższego dnia 
roboczego od godziny 8:00. 

3. E- porada udzielana jest w formie załącznika do wiadomości przesłanej do Klienta na adres 
email podany przez Klienta w ciągu 24  godziny od zaksięgowania opłaty dokonanej przez 



Klienta. Termin 24 godzin jest obliczany jak w punkcie poprzednim. W tytule opłaty należy 
wskazad imię i  

nazwisko/nazwę Klienta oraz temat wiadomości. Bieg 24-godzinnego terminu wstrzymuje 
czas oczekiwania na odpowiedź Klienta na pytanie zadane przez Usługodawcę w celu 
doprecyzowania stanu faktycznego dotyczącego e-porady. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi o czym 
poinformuje Klienta niezwłocznie podając przyczynę i wskazując nowy termin przesłania e-
porady. 

5. Na życzenia Klienta e-porada może zostad przesłana w wersji papierowej na wskazany 
przez Klienta adres. 

6. Na żądanie Klienta Usługodawca  po wykonaniu usługi wystawi fakturę VAT i prześle 
Klientowi na podany przez niego adres. Wraz żądaniem Klient jest obowiązany do podania 
danych do faktury, które   będą stanowid źródło danych do wystawionej Klientowi faktury. 
Pozostali klienci otrzymają drogą elektroniczną skan paragonu. 

§ 5 

1. Poprzez złożenie zamówienia na e-poradę Klient wyraża zgodę i potwierdza, że zapoznał 
się z regulaminem i go akceptuje. 

§ 6 

1. Klient po otrzymaniu e-porady na prawo do zadania dodatkowych pytao w ramach 
zamówionej e-porady w celu wyjaśnienia niejasnych dla niego sformułowao. 

2. Klient ma prawo do wystawienia Usługodawcy opinii zarówno pozytywnej jak i negatywnej 
po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy. 

3. Klient zamawiający e-poradę zobowiązuje się do udzielania niezwłocznie wszelkich 
odpowiedzi na pytania dodatkowe od Usługodawcy, które mają na celu prawidłowe 
ustalenie stanu faktycznego. 

4. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który otrzyma e-
poradę. 

5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o fakcie 
otrzymania  e-porady.  

6. Ponadto zobowiązuje się Klienta do wykorzystania e-porady jedynie na własny użytek. 

§ 7 

1. Umowa o usługę e-porady pomiędzy Klientem a Usługodawcą wygasa wraz z otrzymaniem 
przez Klienta e-porady. 

2. Klient jak i Usługodawca mają prawo do rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy przez 
Usługodawcę nastąpi w przypadku braku terminowego uiszczenia opłaty przez Klienta oraz w 



wypadku notorycznego nieudzielania odpowiedzi na pytania zadawane  przez Usługodawcę 
Klientowi w celu prawidłowego określenia stanu faktycznego związanego z e-poradą. 

3. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie i bez podania przyczyny, ale 
jest zobowiązany do pokrycia kosztów, jakie zostały poniesione w celu realizacji jego 
zamówienia na e-poradę w ciągu 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy. Koszty zostaną 
określone przez Usługodawcę niezwłocznie po otrzymaniu wypowiedzenia od Klienta. 

§ 8 

1. Reklamacje należy zgłaszad na adres: reklamacje@insignia-kancelarie.pl Termin do 
rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od dnia potwierdzenie odebrania 
wiadomości przez Usługodawcę. 

2. Odpowiedź na reklamację jest udzielana wyłącznie droga elektroniczną i jest wysyłana na 
adres elektroniczny wskazany przez Klienta. 

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, Usługodawca ma  7 dni na  jej realizację. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, które mogą wynikad z realizacji 
e-porad na podstawie niniejszego Regulaminu jest Sąd Rejonowy w Tarnowie. 

§ 9 

1. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za brak możliwości dostępu do  strony 
www.insigniakancelarie.pl z przyczyn, które są od niego niezależne. 

2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za skutki zastosowania się do e-porady. 

3. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, 
które może ponieśd Klient wskutek skorzystania e-porady. Usługodawca ponosi jedynie 
odpowiedzialnośd w wypadku szkody wyrządzonej umyślnie przez Usługodawcę. 

§ 10 

1. Uzyskane przez Usługodawcę dane osobowe Klientów podlegają ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 
2002 r. z późn. zm)  i mogą byd przetwarzane przez Usługodawcę jedynie w celu realizacji 
usługi e-porady. Klient ma prawo wglądu i poprawy swoich danych osobowych. 

2. Usługodawca nie będzie weryfikował danych osobowych Klientów. 

§ 11 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie internetowej 
www.insignia-kancelarie.pl. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o 
zmianie regulaminu będzie widoczna na stronie głównej serwisu przez okres 7 dni. Klienci, 
których zamówienie zostało złożone w ciągu 7-dniowego okresu przejściowego mają prawo 
wyboru regulaminu według którego będzie ono realizowane. Klienci, którzy złożyli 



zamówienie na e-poradę o treści zmiany regulaminu będą poinformowani drogą 
elektroniczną. 

 

Warszawa, 15.08.2011r 


