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Jako członek stowarzyszenia GMB masz dostęp 
do usług przydzielonej Ci kancelarii prawnej. 
100% każdego przyznanego Ci odszkodowania 
wypłacamy nie tylko Tobie, ale również 
najbliższym członkom Twojej rodziny...

Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny doznaliście urazu 
lub brałeś udział w wypadku, który nie wydarzył się 
z Twojej winy,  
to niezależnie od złożoności roszczenia jesteś objęty 
ochroną ubezpieczeniową od każdego rodzaju urazu 
i zachowujesz 100% przyznanego Ci odszkodowania

Obsługujemy jedynie osoby będące członkami 
naszego stowarzyszenia, oferując im specjalistyczne 
porady i obsługę w dziedzinie prawa pracy, dotyczące 
szerokiego zakresu zagadnień  
Nasi prawnicy posiadają wszechstronne doświadczenie 
na temat wszelkich aspektów prawa pracy, dzięki 
czemu możemy zaoferować Ci wsparcie lokalne, 
usługi doradcze oraz zastępstwo procesowe

Infolinia bezpłatnych porad prawnych z szerokiego 
zakresu zagadnień 
Spór sąsiedzki, wykroczenie drogowe, problem 
ze świadczeniem urlopowym, sprawa karna, 
spór konsumencki, imigracja, sprawa rodzinna 
czy rozwód... we wszystkich możliwych 
sprawach udzielimy Ci bezpłatnej porady

Bezpłatna obsługa prostego testamentu  
Członkom GMB oferujemy bezpłatną obsługę 
prostego testamentu oraz preferencyjne stawki 
w przypadku testamentów bardziej złożonych

Stałe oprocentowanie przeniesienia  
praw własności do nieruchomości  
Jeśli sprzedajesz lub kupujesz dom bądź mieszkanie, 
oferujemy preferencyjne stawki, których inni powszechnie 
znani pośrednicy nie będą w stanie przebić

Bezpłatne pośrednictwo w zakresie  
dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia pojazdów  
Możemy zaoszczędzić do 40 £ rocznie na Twoim 
ubezpieczeniu samochodu – powiedz tylko 
swojemu ubezpieczycielowi, że nie potrzebujesz 
już ochrony prawnej - UnionLine przejmie ten 
obowiązek w ramach Twojego członkostwa GMB

Pełnomocnictwo 
Preferencyjne stawki we wszystkich dziedzinach 
pełnomocnictwa, stałego lub ogólnego.

Członkostwo: w GMB 
ma o wiele więcej do 
zaoferowania...
Przyjrzyj się naszym 
kapitalnym usługom prawnym...
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