
Ceník

VYBERTE SI BALÍK A PODEPIŠTE SE

Levný

Nízká cena je pro vás rozhodující  
a stačí vám pomoc s podáním žádosti.

237€Poplatek

Označuji tento balík

Zpracování žádosti a povinných příloh 
a jejich zaslání doporučeně na úřad 

Zákaznická podpora 

Poradenství před podáním žádosti 

Žádosti se budeme věnovat až 
během 20 pracovních dnů od jejího 
přijetí

Balík obsahuje:

Záruka nejnižší ceny

Oblíbený
Po podání žádosti vám pomůžeme  

s odpovědí na dopis ze zahraničního  
úřadu.

270€Poplatek

Označuji tento balík

Poradenství i po podání žádosti na 
úřad 

Zpracování odpovědi na 1 dopis ze 
zahraničního úřadu k přídavkům 

Ověření přijetí žádosti na úřadě a 
stavu jejího zpracování po 6 měsících 
od odeslání 

Žádosti se budeme věnovat během 
10 pracovních dnů od jejího přijetí

Obsahuje to, co Levný a navíc:

Získejte základní poradenství

Prémiový

Získáte podporu až do získání přídavků  
a my vaši žádost zpracujeme co nejrychleji

312€Poplatek

Označuji tento balík

Žádosti se budeme věnovat během 1 
až 5 pracovních dnů od jejího přijetí 

Vyžádání jednoho chybějícího 
dokumentu od zaměstnavatele 

Zpracování odpovědi na všechny 
dopisy německého úřadu k 
přídavkům až do vydání rozhodnutí o 
přídavcích 

Předběžná kalkulace přídavků na 1 
měsíc 

Zpracování jednoho úředního listu z 
podnětu klienta

Obsahuje to, co Oblíbený a navíc:

Získajte komplexní poradenství
Nejžádanejší

Ceník doplňkových služeb

Ověření přijetí žádosti na úřadě a stavu jejího 
zpracování po 6 měsících od odeslání

Žádost o přídavky na novorozené dítě, na dítě 
starší 18 let, žádost z důvodu sňatku a 
zpracování podkladů k prověření nároku na 
pobírané přídavky
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46,80€

177€ Vyžádání 1 chybějícího potvrzení 
zaměstnavatele (platí pro balík Levný a 
Oblíbený)

05

Zpracování odpovědi na jeden dopis z 
německého úřadu Familienkasse (platí pro 
balíky Levný a Oblíbený)
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46,80€

91,80€

Ceník Německo přídavky je platný od 01.01.2023, změna úkonů a poplatků vyhrazena. 
Společnost TJ-Legal CZ, s.r.o. je plátcem DPH a ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. 

Podmínky akce Záruka nejnižší ceny: https://tj-legal.cz/dokumentacia-ku-gdpr/podminky-akce-zaruka-nejnizsi-ceny

VÁŠ PODPIS
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