
Ceník

VYBERTE SI BALÍK A PODEPIŠTE SE

Levný

189€

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

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

Záruka 
nejnižší 

ceny!

Obsahuje:

Oblíbený

216€
Po podání žádosti vám pomůžeme s odpovědí na 

dopis ze zahraničního úřadu

Získejte 
základní 

poradenství

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:

Prémiový

246€
Získáte podporu až do získání přídavků a my vaši 

žádost zpracujeme co nejrychleji

Obsahuje to, co Oblíbení a navíc:

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

Vyžádání jednoho chybějícího 
dokumentu od zaměstnavatele 

Dopisová korespondence s úřady až 
do vydání rozhodnutí o přídavcích 

Předběžná kalkulace

Získejte 
komplexní 

poradenství

Označuji tento balík Označuji tento balík Označuji tento balík

Ceník doplňkových služeb

za úkon39,60 €Vyžádání 1 chybějícího potvrzení od 
zaměstnavatele

04

za úkon39,60 €Předběžná kalkulace částky přídavků na 1 
měsíc (nevztahuje se na balík Premiový)

05

144 €Zpracování žádosti o Kindgebonden budget03

za každou  
započatou  
hodinu

79,20 €
Telefonické a e-mailové konzultace s 
klientským pracovníkem a komunikace se 
zahraničními úřady

02

za každou  
započatou 
hodinu

39,60 €Ověření přijetí žádosti na úřadě a stavu jejího 
zpracování po 6 měsících od odeslání

01

VÁŠ PODPIS

X

Ceník Nizozemsko přídavky je platný od 01.08.2022, změna úkonů a poplatků vyhrazena. 
Společnost TJ-Legal CZ, s.r.o. není plátcem DPH a ceny jsou uvedeny bez DPH. 

V případě zájmu bude přepočet poplatku na české koruny na základě aktuálního kurzu České národní banky.  
Podmínky akce Záruka nejnižší ceny: https://tj-legal.cz/dokumentacia-ku-gdpr/podminky-akce-zaruka-nejnizsi-ceny

NEJŽÁDANEJŠÍ


