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Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie przy współpracy 
z kancelarią Lex Secure wprowadza dla wszystkich 
Farmaceutów rozwiązanie dające dostęp do profesjon-
alnej 24-godzinnej opieki prawnej. Usługa ta gwarantu-
je stały dostęp do prawnika i pomoc w rozwiązywaniu 
problemów we wszystkich sytuacjach, które wymagają 
znajomości aktualnych przepisów prawa – zarówno w 
sprawach zawodowych, jaki i w sprawach prywatnych.  

W ramach 24h Opieki Prawnej odpowiedzi na pytania 
prawne lub dokumenty prawne, przygotowywane są w 
ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Nie ma limitu liczby 
zadawanych pytań, jednak każde nowe zgłoszenie 
danego Farmaceuty jest obsługiwane po zamknięciu 
poprzedniego. Wszystkie nasze usługi sygnowane są 
przez radców prawnych i adwokatów, a do Farmaceuty 
przesyłane są na indywidualny adres e-mail. 

W skład Pakietu Premium 24h Opieki Prawnej dla 
Farmaceuów wchodzą: 
24h Infolinia prawna – kontakt z prawnikiem we 
wszystkich sprawach prawnych związanych z życiem 
prywatnym i zawodowym 
Porada prawna – nielimitowane odpowiedzi na pytania 
prawne w formie opinii prawnej albo rozmowy z prawnikiem.
Dokument prawny – spersonalizowany dokument 
przygotowany przez prawnika na podstawie stanu 
faktycznego przekazanego przez Farmaceutę 
Wideoporada prawna – rozmowa z prawnikiem za 
pośrednictwem internetowego wideokomunikatora 
Wybór Adwokata – wybór najlepszego adwokata do 
sprawy sądowej 
Zakres Prawa – całe prawo polskie oraz prawo europej-
skie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
24h Opieka Prawna obejmuje swoim zakresem Farmaceutę
z OIA w Krakowie oraz jego najbliższych. 
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Aby uzyskać odpowiedź na pytanie prawne lub 
otrzymać wzór dokumentu, należy skontaktować się 24h 
Infolinią Prawną pod numer telefonu +48 501 538 539, 
przesłać pytanie mailem na adres: prawnik@opiekapraw-
na.pl lub zarejestrować je w Internetowej Stre�e Klienta 
dostępnej na stronie www.lexsecure.pl 

Podczas rozmowy z prawnikiem należy opisać swój 
problem lub potrzebny dokument. Nasi prawnicy mogą 
poprosić Państwa o przesłanie dodatkowych 
dokumentów lub informacji drogą elektroniczną, jeśli 
będzie taka potrzeba. 

Tuż po zakończeniu rozmowy nasi prawnicy rozpoczną 
przygotowywanie odpowiedzi, która zostanie przesłana 
na Państwa adres e-mail w ciągu 24h. W przypadku 
bardziej złożonych spraw termin odpowiedzi jest 
uzgadniany indywidualnie. 

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 365 DNI W ROKU, 24 GODZINY NA DOBĘ. 

Jeśli potrzebują Państwo spersonalizowanego 
dokumentu bądź pisma, które nie znajduje się w Bazie 
Wzorów Dokumentów Lex Secure, zostanie ono 
przygotowane w ciągu 24h od rozmowy z prawnikiem. 

Każda odpowiedź i opinia sygnowana jest przez 
adwokata lub radcę prawnego. 

Jeśli po otrzymaniu odpowiedzi potrzebują Państwo 
dalszego wsparcia pełnomocnika (adwokata lub radcy 
prawnego), należy skontaktować się z Infolinią, która 
wskaże rekomendowane kancelarie, najbliższe Państwa 
miejscu zamieszkania, współpracujące z Lex Secure w 
ramach Ogólnopolskiej Sieci Opieki Prawnej. 
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