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Hinta palvelusta.
Oikeusavun tuntipalkkio tai toimenpidepalkkio määräytyy palkkioasetuksen mukaisesti. Tuntilaskutusta
käytettäessä tuntipalkkio on 100 - 120 euroa tunnilta.
1. Oikeusavun tuntipalkka tai toimenpidepalkkio voi olla määräytyy seuraavasti:
- puhelimessa 40,00 €
- toimistossa (0,5 – 1 tunti) 100 € - 120 € /h.
- poissa toimistosta, mukaan lukien tie (alle 2 tuntia) 100 € - 120 €/h.
- pitkällisen kuulemisprosessin neuvottelut (yli 2 tuntia) 110€/h.
2. Asiakirjojen valmistus, keräys ja ilmoitus
- lyhyt kirje, faksi, todistajan haastaminen, puhelinneuvottelu 30 €
- avioehtoa alk. 120,00 €
- testamentti alk. 120,00 €
- reklamaatio alk. 120 €
- irtaimen lahjakirja ja lahjaveroilmoitus 150 €
- kiinteistön kauppakirja alk. 200,00 €
- muu luottamien asiakirjat alk. 200,00 €
- velkasopimus alk.100,00 €
- kerätä asiakirjoja alk.70,00 € -…
- avioerohakemus yhteisessä lausumassa 100,00 €
- avioerohakemus 100,00 €
- ilmoitus/kutsu alk. 40,00 €
3. Laaditan kartoitus perintö
- neuvonta neuvottelut, asiakirjojen keräys, toimituksesta asiakirjojat verovirastoon ja tuomioistuimeen 300,00 €
Huom! Hinta voi vaikuttaa työn arvon ja koko perintö.
4. perinnönjako alk. 240 €
- avusta 120,00 €/h
- perukirjojen valmistus 170 € + 120 €/h
5. Oikeudenkäyntiasiat
- jutun tutkiminen, haastehakemuksen tai siihen pyydetyn vastauksen, laatiminen 120€/tunti
- muut oikeudenkäyntikirjelmät 120€/h
- esiintyminen käräjäoikeudessa enintään 3 h alk. 300 €
- lisätunnit esiintymisestä käräjäoikeudessa 120€/h
- tyytymättömyyden ilmoittaminen 30 €
- valituskirjelmän tai vastauksen laatiminen hovioikeudelle hallinto-oikeudelle, korkeimmalle oikeudelle tai
korkeimmalle hallinto-oikeudelle 120/h
- suullinen käsittely muutoksenhakutuomioistuimessa: kuten edellä käräjäoikeudessa
Huom! Toimeksiannon välttämättömät ja tarpeelliset kulut (esim. oikeudenkäyntimaksut) peritään erikseen
6. Oikeudenkäyntiasiat Venäjällä
- Tämä tuote on säännelty maksu palvelujamme oikeuksien puolustamisen asiakkaiden ja edustus heidän
etujaan muilla alueilla (ulkopuolella Kymenlaakson alueella). Perustuu kesto rojaltit syntyvät kustannukset
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päivänä edustaja - 800 € / vrk + alv (24%) ja matkakustannusten korvausta (0,46 euroa / km edustajan kanssa
oman liikenne) ja majoitus (jos työ kestää kauemmin kuin 1 työpäivänä).
7. Kulut
- oman auton käyttökorvaus 0,46 €/km
- tavanomaiset toimistokulut (esim. puhelinkulut ja kopiointikulut) sisältyvät toimeksiannon hintaan
Monesti asiakkaalla on mahdollista saada oikeusapua valtion varoista, mikä voi vähentää merkittävästi
asiakkaan osuutta toimeksiannon kustannuksista. Lisätietoa oikeusavusta saat esimerkiksi oikeusministeriön
sivuilta. Asiakkaan mahdollisuus saada oikeusapua sekä mahdollisen oikeusturvavakuutuksen kattavuus
tarkistetaan aina aluksi.

