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НАШІ
ПОСЛУГИ
РОЗРОБКА
ДОГОВОРІВ

1.

Визначаємо взаємовідносини, які потребують

регулювання, та будуємо структуру взаємовідносин
компанії схематично.
2.

Визначаємо конкретні договори, які мають бути

під Ваші бізнес-процеси з

підготовлені, та узгоджуємо план.

урахуванням особливостей

3.

ведення справ

також відповідні супровідні листи для контрагентів,

Готуємо базу договорів для Вашої ІТ компанії, а

у яких пояснюємо їм структуру та зміст.
4.

Готуємо нові договори, потреба в яких виникає;

якщо необхідно - в оперативному режимі. ☑

ЮРИДИЧНІ
КОНСУЛЬТАЦІЇ
Будемо раді
проконсультувати щодо
наступних питань:

договірні відносини між власниками ІТ компанії;
структурування ІТ компанії та вибір юрисдикції;
відносини з працівниками та підрядниками;
питання щодо compliance з GDPR;
первинні консультації щодо оподаткування;
відповідність законодавству;
залучення інвестицій та інвестування;
конфліктні ситуації та спори;
захист конфіденційної інформації.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ВЛАСНІСТЬ

☑ консультації щодо авторських прав
☑ реєстрація авторських прав
☑ реєстрація торгових марок

Питання інтелектуальної
власності є одними з
найбільш визначальних для
ІТ проектів.
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ОБИРАЙ
ФОРМАТ СПІВПРАЦІ
Пакет Legal Subscription*:

Пакет Dedicated team*:

· До 12 годин послуг юристів на
календарний місяць

· До 25 годин послуг юристів на
календарний місяць

· Робочий графік – Пн-Пт 09:00 – 18:00

· Робочий графік – Пн-Пт 09:00 – 18:00

· Команда з ІТ юристів, яка радо робить
Ваші завдання

· Команда з ІТ юристів, яка радо робить
Ваші завдання

· Онлайн зв'язок – ми у пошті,
месенджерах та відео-чатах

· Онлайн зв'язок – ми у пошті, месенджерах
та відео-чатах

· Режим максимального пріоритету для
Ваших завдань

· Режим максимального пріоритету для
Ваших завдань

· Щотижневі онлайн статуси – що
зробили, що робимо, що у планах

· Щотижневі онлайн статуси – що
зробили, що робимо, що у планах

· Мінімальний строк договору - 4 місяці

· Мінімальний строк договору - 6 місяців

550 USD
в місяць

980 USD
в місяць

Детальні умови співпраці – у договорі про надання юридичних послуг.
* Всі розрахунки з українськими контрагентами – у гривні.
** При укладенні договору абонентського обслуговування Ви маєте можливість укласти угоду з адвокатом про надання
правової допомоги, на умовах що визначаються додатково.
Ми раді всім, але можемо відмовити у наданні пропозиції будь-кому без пояснення причин
В наші пакети абонентського обслуговування входять послуги в об’ємі, як це передбачено вище.
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ЧОМУ САМЕ МИ?
Команда ІТ юристів Legal IT Group може стати Вашим надійним партнером у розвитку
Вашого бізнесу, забезпечуючи безперебійне надання якісних юридичних послуг у межах
обраного тарифного плану.

"Розуміння бізнес-процесів клієнта дозволяє зробити
документи, які дійсно вирішують конкретні болі та роблять
ІТ компанію сильнішою!"
Олександра Белименко
Голова абонентського відділу Legal IT Group

Наші клієнти:

Про нас:
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КОНТАКТИ
Legal IT group
04050, м. Київ. вул. Пимоненка 13, корп. 6А, оф. 32
+38 (044) 205-54-10
a@legalitgroup.com

БУДЕМО РАДІ
СПІВПРАЦЮВАТИ З ВАМИ!

