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Kancelaria Notarialna Smolski Notariusz Tychy
http://notariusz.tychy.pl

Oferujemy Państwu nowoczesne i profesjonalne podejście do zlecanych czynności. Rozwiązujemy stawiane
przed nami problemy i przedstawiamy Państwu pełne konsekwencje oraz warianty zdarzeń związanych z
dokonywanymi czynnościami, pozostawiając Państwu decyzyjność.
Kancelaria notarialna w miejscowości Tychy, prowadzona przez notariusza Michała Smolskiego jest w
bliskim sąsiedztwie przystanku autobusowego Tychy Hotelowiec, obok Sądu Rejonowego w Tychach. W
budynku przy ulicy Budowlanych 35 znajduje się winda, a w jego pobliżu duży parking. Udzielamy stronom
bezpłatnych porad dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, również online. Płatności można dokonać
bezgotówkowo (smartfon, BLIK, karta VISA, Mastercard). Dziesięcioletnie doświadczenie pozwala nam na
świadczenie usług na najwyższym poziomie. Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług
notarialnych. Ofertę kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych, jak i różnego rodzaju firm. Z dużym
zaangażowaniem podchodzimy do naszych codziennych obowiązków. Zabezpieczenie interesów Klienta to
podstawa naszej działalności. Notariusz Michał Smolski jest powołany do dokonywania czynności, którym
strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). 
W zakresie swoich uprawnień działa, jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej
funkcjonariuszom publicznym.
Czym jest umowa majątkowa małżeńska? 
Umowa majątkowa małżeńska (dawniej intercyza) łączy: - małżonków, - osoby zamierzające zawrzeć związek
małżeński. Ustalonym wzorcem jest ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej, który powstaje między
małżonkami z chwilą zawarcia małżeństwa chyba, że wcześniej nupturienci zawarli umowę majątkową
małżeńską. Umową majątkową małżeńską ustawową wspólność można: - rozszerzyć, - ograniczyć, - wyłączyć
przez ustanowienie rozdzielności majątkowej, - wyłączyć przez ustanowienie rozdzielności majątkowej z
wyrównaniem dorobków. Zawartą umowę można zmienić albo rozwiązać.
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