
NY MEDLEMSFÖRMÅN: GRATIS TELEFONRÅDGIVNING I PRIVATRÄTTSLIGA JURIDISKA ÄRENDEN  

Genom att en person i förväg tar reda på sina egna rättigheter och skyldigheter kan denne bespara sig från 

många tvister och skador. Medlemmarna kan nu på ett enkelt sätt förbättra sitt rättskydd genom att i tid 

fråga råd av en kompetent jurist.  

Gratis telefonrådgivning för Finlands maskinbefälsförbunds medlemmar i privaträttsliga juridiska 

ärenden.  

Alla förbundets medlemmar (även pensionärsmedlemmar och studeranden) erhåller nu kostnadsfri telefon 

rådgivning i privaträttsliga juridiska ärenden såsom: 

- Arvs-, testamente och arvsskiftesärenden  

- Äktenskapsförord, skilsmässor och bodelning  

- Upplösning av äkta pars samegendom 

- Arvs- och gåvoskatt 

- Ärenden som gäller hyresavtal, bostadsaktiebolag och fel i köp 

- Skadeståndsärenden 

av jurist Riku Muurinen telefonnummer 045 783 360 85 torsdagar 16–18, även under semestertider.  

Obs! Rådgivningen omfattar inte sådana ärenden som medlemmen själv eller någon annan jurist skött vid 

någon rättsinstans eller via någon myndighet. Rådgivningen omfattar inte heller tvister mellan förbundets 

medlemmar, eller tvister som gäller Finlands maskinbefälsförbund eller de föreningar som hör till 

förbundet. Rådgivningen omfattar genomgång eller uppgörande av några handlingar. Telefonrådgivningen 

omfattar sådana ärenden som i telefon kan presenteras av medlemmen och redas ut av juristen. Såvida 

ärendet inte kan utredas i telefonen erbjuds medlemmen att med medlemsrabatt fått ärendet skött av 

Juristbyrå LeXiMaX eller så instrueras medlemmen att vara i kontakt med någon annan i frågan insatt jurist. 

 

 

 

 

 

 

PRIVATLIVETS JURIDISKA TJÄNSTER TILL ETT FÖRMÅNLIGT MEDLEMSPRIS FÖR FÖRBUNDETS 

MEDLEMMAR 

Har du för avsikt att uppgöra ett testamente eller funderar du över arvsrättsliga frågor? 

Förbundsstyrelsen har beviljat förbundets jurist Riku Muurinen rätt att som bisyssla på sin fritid idka juridisk 

rådgivning. 

Finlands maskinbefäls medlemmar och deras familjemedlemmar är berättigade till en 15 % rabatt på 

normalpriserna. 

Muurinen har en omfattande erfarenhet beträffande både rättstvister och bl.a. arvs- och 

testamentsrättsliga frågor. Tjänsterna omfattar bl.a. 

- Arvs-, testamente och arvsskiftesärenden  

Finlands Maskinbefälsförbunds gratis 

telefonrådgivning i privaträttsliga juridiska ärenden: 

- torsdagar mellan klockan 16-18 

- telefonnummer 045 783 360 85 

- kom ihåg att ange ditt medlemsnummer! 

 



- Äktenskapsförord, skilsmässor och bodelning  

- Upplösning av äkta pars samegendom 

- Arvs- och gåvoskatt 

- Ärenden som gäller hyresavtal, bostadsaktiebolag och fel i köp 

- Skadeståndsärenden 

 

 

 

Juristbyrå LeXiMaX 

JM, jurist Riku Muurinen                        
telefonnummer: 045 783 360 85 

riku.muurinen@gmail.com 

anträffbar vardagar 17-21 (torsdagar 18-22) och på 

veckoslut 12-20 
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