JURIDISK TRYGGHET
FÖR DIG OCH DIN FAMILJ
SA MBOAVTAL ÄKTENSK APSFÖROR D TESTA MENTE
ENK ELT OCH TRYGGT ONLINE OCH VIA TELEFON

I SA M AR BETE MED

” Vi fick kontakt med avtal24 via vår bank
och har fått proffsig och mycket bra
service av kompetent personal.”

” Enkelt, tillgängligt och framförallt prisvärd
tjänst. Använder den både privat och i
mitt arbete där jag kan känna mig säker
att den juridiska delen blir korrekt.”

” Fick svar på alla mina frågor, bra hjälp och
goda råd. Juristen upplevdes mycket
kunnig vilket gjorde mig trygg och nöjd.”

” Smidigt, snabbt, enkelt och ett gott och
professionellt bemötande. Mycket
prisvärt.”

JURIDISK TRYGGHET FÖR DIG OCH DIN FAMILJ

Vet du vem som ärver dig om du skulle gå bort? Eller hur tillgångarna
skulle fördelas om du och din partner separerar. Många tror sig veta men
drabbas istället av en olustig överraskning. Vi kan inte ändra juridiken men
vi kan på ett begripligt sätt förklara vad som gäller i just din situation.
ENKELT ONLINE OCH VIA TELEFON

Avtal24 ger dig juridisk trygghet helt anpassad efter din livssituation
och dina behov. All kontakt sker online och via telefon. Du behöver
inte ta ledigt från arbetet eller anpassa dig efter traditionella kontorstider.
Vi finns tillgängliga när det passar dig.
Med rätt avtal kan du känna dig trygg. Därför har ST i samarbete med
avtal24 tagit fram ett förmånligt erbjudande för dig. Som medlem i ST
får du 30 minuters familjejuridisk rådgivning och du får kostnadsfritt
skriva äktenskapsförord, samboavtal, testamente, skuldebrev och
gåvobrev online. Alternativt till ett fast pris på 495 kr per avtal tillsammans
med jurist. Övriga avtal får STs medlemmar skriva till en rabatt på 20
procent.
GÖR SÅ HÄR

1. Registrera dig som medlem i ST på avtal24.se/st
2. Besvara frågorna i vår behovsanalys, det tar högst fem minuter
3. Vid behov kan du alltid kontakta våra jurister för personlig 		
rådgivning och service, 0771-24 00 24 eller st@avtal24.se
4. Skriv de avtal just du behöver

PRISEXEMPEL (EFTER RABATT)

SAMBOAVTAL 0 kr online, 495 kr med jurist
ÄKTENSKAPSFÖRORD 0 kr online, 495 kr med jurist
TESTAMENTE 0 kr online, 495 kr med jurist

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Sedan starten 2004 har juristbyrån avtal24 hjälpt över 150 000 kunder
med rådgivning och upprättande av avtal online och via telefon. Med
hög juridisk kompetens, innovativ teknik och stort fokus på kundnytta
erbjuder avtal24 marknadens mest tillgängliga juridiska tjänster. Avtal24
ger dig juridisk trygghet helt anpassad efter din livssituation och
dina behov.

KONTAKTA OSS

Ring 0771-24 00 24, mån – tor 8–20, fre 9–17

Skicka dina frågor tillsammans med namn och hur du vill bli kontaktad
till st@avtal24.se så hör vi av oss till dig.

