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CÁC VẤN ĐỀ DÂN SỰ

Khi cần được tư vấn về luật dân sự, khách hàng có thể yên tâm rằng chúng tôi là những 
chuyên gia pháp lý tố tụng dân sự tận tâm và đã từng phục vụ cho các tập đoàn, doanh 
nghiệp, nhà đầu tư và cá nhân. 

Tranh tụng Dân sự

Có nhiều loại tranh chấp khác nhau có thể liên quan đến tranh tụng dân sự, chẳng hạn như:

Chúng tôi sẽ ở bên cạnh khách hàng trong suốt các bước của quy trình tố tụng, từ khâu điều tra, 
xét xử, đến khâu giải quyết tất cả các vấn đề pháp mà khách hàng đang phải đương đầu. 

Thương tật Cá nhân.

Trách nhiệm đối với Sản phẩm.

Các vấn đề Xây dựng.

Các vấn đề Bất động sản.

Các vấn đề Thương mại

Tranh chấp Hợp đồng

Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ một cách chuyên nghiệp, năng nổ, và chu đáo cho khách 
hàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng khảo sát để tiết kiệm thời gian và tiền bạc của khách hàng, nhưng 
vẫn luôn tranh tụng một cách nhiệt tâm cho các vụ kiện.

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
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Bất động sản
Đối với nhiều người, giao dịch bất động sản và giao dịch thương mại có thể được xem là rất phức 
tạp và khó khăn trong việc giải quyết. Tại Phuoc & Associates, chúng tôi đại diện cho cả cá nhân 
và doanh nghiệp trong một loạt vấn đề về bất động sản và thương mại, bao gồm:

Hôn nhân & Gia đình
Khi một vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến gia đình, thì phải được xử lý cẩn trọng. Tại Phuoc 
& Associates, chúng tôi hiểu rằng các vấn đề pháp luật gia đình phải được giải quyết một cách tế 
nhị để giữ thể diện và sự riêng tư của những cá nhân có liên quan.

Tài sản Thương mại

Tài sản để ở

Xây dựng

Các vấn đề về Chủ nhà/Người thuê

Thế chấp hoặc Tài chính vay

Tịch thu tài sản thế chấp

Khiếu kiện Khiếu kiện về Bảo hiểm


