
  CENTRUM OCHRONY PRAWNEJ 

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną prawną, CDO24 dokonuje 

indywidualnej analizy sprawy, kompleksowo w Twoim imieniu prowadzi postępowanie, 

przygotowuje wymagane pisma oraz zapewnia nieodpłatną reprezentację przez 

prawnika  w toku postępowania sądowego.  

Z ochrony prawnej członkowie związku mogą korzystać już od 1 maja 2013  przez 

cały rok, nie ma ograniczeń dotyczących ilości zgłoszeń, każdy problem warto zgłosić 

i sprawdzić co radzi prawnik.  Warto pamiętać, że sprawy prowadzone pod czujnym 

okiem CDO24 gwarantują nam maksimum korzyści, brak ryzyka wynikającego 

z nieznajomości prawa, zawsze wiesz co należy zrobić, aby zadbać o swoje interesy. 

Nie trzeba być prawnikiem, aby mądrze i świadomie poruszać się w gąszczu 

przepisów, wystarczy już dziś przystąpić do programu OCHRONY PRAWNEJ CDO24. 

Dla każdego, kto chce zadbać o komfort i bezpieczeństwo swojej rodziny, CDO24 

proponuje objęcie ich ochroną prawną za dodatkową opłatą w Pakiecie „Premium 

Rodzinna”.  W przypadku wyboru  Pakietu „Rodzinny”, który obejmuje zakres ochrony 

Pakietu „Premium” dla wszystkich wskazanych członków najbliższej rodziny, Klient 

zobowiązany będzie tylko do dopłaty rocznej w kwocie 35.00zł, którą należy uiścić 

przy podpisaniu zgłoszenia. Do najbliższej rodziny zaliczamy tylko małżonka, 

dzieci i rodziców osoby wypełniającej deklarację. Należy podać podstawowe 

informacje takie, jak adres zamieszkania i data urodzenia/pesel.  

 

 

 

 

Wystarczy być członkiem ZZG w Polsce przy Lubelskim Węglu „Bogdanka” 

S.A., zgłosić się do biura  wypełnić zgłoszenie  oraz odebrać kartę CDO24.                  
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Czy Ty i Twoja Rodzina jesteście przygotowani na różne nieoczekiwane 

zdarzenia losowe? Czy wiesz, że profesjonalna ochrona prawna jest już  

w zasięgu Twojej ręki? 

Czy wielokrotnie potrzebowałeś doraźnej porady prawnika, ale brakowało Ci 

wygodnego dostępu do kancelarii bez ryzyka wysokich kosztów? 

Czy byłeś w sytuacji, w której zrezygnowałeś z odwołania się od decyzji, która 

wydawała Ci się krzywdząca? 

Wiele razy brakowało profesjonalnej pomocy, aby ocenić Twoje szanse w walce 

o Twoje interesy? 

Mamy dla Ciebie wyjątkowe rozwiązanie – Pakiet Ochrony Prawnej Premium – 

finansowany przez ZZG w Polsce przy Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A., którego 

potwierdzeniem jest Karta CDO24. Już od chwili odebrania karty CDO24 w biurze 

związku  możesz korzystać z profesjonalnej ochrony prawnej oraz uzyskać pomoc, w 

szczególności: 

 Dla Ciebie i wskazanych w deklaracji członków rodziny dostęp do porad 

prawnika poprzez infolinię; 

 Wsparcie prawne dochodzonego odszkodowania; 

 Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi lub sprawcy szkody; 

 Reprezentację sądowa i pozasądowa przez prawnika;  

 Ochronę prawną podczas zdarzenia.   




