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Epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 może negatywnie wpłynąć na
Twoją działalność i relacje biznesowe

Przygotuj swój biznes 
na skutki koronawirusa

Szerząca się epidemia i działania prewencyjne podejmowane przez poszczególne
władze państwowe już teraz skutkują ograniczeniami w produkcji, zakłóceniami
dostaw i innymi ograniczeniami w obrocie handlowym krajowym
i międzynarodowym.

Jeżeli doświadczasz lub spodziewasz się problemów w tym zakresie, zabezpiecz już
teraz swoje przedsiębiorstwo przed roszczeniami kontrahentów i klientów
za niewykonanie umów i należycie przygotuj się do ewentualnych sporów na tym tle.

ocenę dopuszczalności 

zmiany warunków umów lub 

ich rozwiązania w związku z 

zakłóceniami wywołanymi 

epidemią

wsparcie i udział 

współpracujących z nami 

zagranicznych kancelarii, w 

tym z Włoch, Niemiec i ChRL 

analizę możliwości 

zastosowania klauzuli lub 

instytucji tzw. „siły wyższej” 

przez Ciebie lub Twoich 

kontrahentów 

§

Skontaktuj się Co można zyskać w ramach pomocy? 
▪ zabezpieczenie biznesu przed roszczeniami kontrahentów 

i klientów 
▪ należyte przygotowanie się do ewentualnych sporów  
▪ kompleksowe wsparcie specjalistów z dziedziny prawa 

cywilnego, prawa handlowego 
i obrotu międzynarodowego

Co oferujemy?

ustalenie i weryfikacja 

zagranicznych i 

międzynarodowych przepisów 

regulujących ograniczenia 

obrotu międzynarodowego w 

związku z zagrożeniem 

epidemiologicznym 

ustalenie i weryfikacja 

obszarów występowania 

kwarantanny, ograniczeń 

handlowych, transportowych, 

produkcyjnych i innych w 

związku z zagrożeniem 

koronawirusem

analizę skutków prawnych 

niewykonania lub 

nieterminowego wykonania 

zobowiązań przez Ciebie i 

Twoich partnerów biznesowych, 

ocena zakresu ewentualnych 

roszczeń kontraktowych  

przygotowanie korespondencji 

do kontrahentów informujących 

o możliwych opóźnieniach lub 

niewykonaniu zobowiązań 

(limitacja szkód); redagowanie 

aneksów i porozumień 

zmieniających warunki umów 

oraz ich negocjowanie

zabezpieczenie dowodów 

potwierdzających niewykonanie 

umów z powodu epidemii 

koronawirusa na potrzeby 

renegocjacji umów i ochrony 

przed ewentualnymi przyszłymi 

roszczeniami kontrahentów i 

klientów 

podejmowanie czynności 

przed właściwymi organami 

lub sądami w celu 

ograniczenia ryzyka roszczeń 

kontrahentów i klientów oraz 

reprezentacja w sporach 

podejmowanie czynności 

przed organami celnymi w 

przypadku nieuzasadnionego 

stosowania ograniczeń obrotu, 

np. odmowy wywozu 

określonych towarów


