
DAJ SOBIE PORADĘ 
SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI PRAWNEJ. 
EKSPERCI PRAWNI SĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI.

ESALIENS. 20 LAT 
DOŚWIADCZENIA 
W POLSCE

W RAMACH
TWOJEGO



OSZCZĘDZASZ!
• czas i koszty związane z dojazdem do tradycyjnej 

kancelarii prawnej, 
• …i pieniądze: 150 – 300 zł za każdą  

poradę prawną w porównaniu  
do standardowej ceny usługi prawnej.

WAŻNA INFORMACJA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE
Podstawą prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych jest ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Esaliens TFI SA, 
zarządzające funduszami Esaliens, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Informujemy, 
iż Esaliens TFI SA nie jest uprawnione do świadczenia pomocy prawnej, usługa jest świadczona przez podmiot zewnętrzny zgodnie z regulaminem usługi 
znajdującym się na stronie https://4ead.pl/regulamin_ESALIENS_TFI. 
Wobec powyższego porady lub interpretacje udzielone w ramach telefonicznych konsultacji prawnych stanowią wyłącznie wypracowany przez osobę 
świadczącą usługę pogląd na omawiane zagadnienia. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji powinniście Państwo dokonać własnej analizy prawnej, 
uwzględniającej w szczególności specyfikę Państwa sytuacji. 
Usługa dostępna wyłącznie dla Uczestników PPK z Esaliens, którzy posiadają środki na rejestrach i nie złożyli rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
I 2019

*z wyłączeniem obszarów dotyczących zatrudniającego pracodawcy.

ESALIENS TFI S.A. 
Ul. Bielańska 12 (Senator) 
00-085 Warszawa

fb.com/Esaliens

linkedin.com

youtube.com

TWÓJ OSOBISTY 
PRAWNIK!

JEŚLI JESTEŚ UCZESTNIKIEM PPK

• Pomoc i konsultacje telefoniczne, kiedy potrzebujesz.
• 12 porad prawnych w ciągu roku bez kosztów.
• Nielimitowane rozmowy w ramach jednej porady 

prawnej.
• Pomoc prawna świadczona jest bezpośrednio przez 

prawnika (bez pośrednictwa konsultanta).

KONSULTUJ! 
Konsultacje prawne* - udzielanie informacji 
o obowiązujących przepisach prawa, w tym  
przekazywanie wzorów umów, pism, wezwań.

ROZPOCZNIJ WSPÓŁPRACĘ NA WYŻSZYM POZIOMIE, 
KORZYSTAJ Z BENEFITÓW, TAKICH JAK DOSTĘP DO WIEDZY I ZAPLECZA PRAWNICZEGO, 
BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW!

CENTRUM PRAWNE  
JEST DO TWOJEJ 
DYSPOZYCJI!

KORZYSTAJ Z OCHRONY PRAWNEJ!*
• sprawy związane z PPK, PPE, OFE, IKE i IKZE,
• dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu 

szkody na osobie lub mieniu,
• prawo rzeczowe na nieruchomościach, 
• prawo wykroczeń i karne,
• prawo ubezpieczeń społecznych (ZUS),
• umowy konsumenckie,
• prawo administracyjne.

 esaliens@asystaprawna.com22 749 62 24
(pon.-pt. od 900 do 2100) 
Koszt połączeń jest zgodny ze stawką operatora.


