
VAŠE CESTA K PRÁVU!

Právní ochrana
Pojištění právní ochrany vozidla
a právní ochrany řidiče

PŘíKLaDY, anEB KoLIK UŠETŘíTE, KDYŽ SI  
SJEDnáTE Právní ochranU U D.a.S.:

leták auto 12.03

náhrada škody

Po nezaviněné dopravní nehodě je nutné 
vůči viníkovi a jeho „odpovědnostní 
pojišťovně“ uplatňovat u soudu nárok 
na náhradu za škody vzniklé na vozidle, 
bolestném a ztráty na výdělku (celkem
200 000 Kč) soudní cestou.

náklady ve dvou instancích:
Čr: 148 000 Kč
Zahraničí:  160 000 Kč

reklamace vozidla

V záruční době se na vozidle v hodnotě 
350 000 Kč opakovaně projevily vady. 
Prodávající odmítl uznat právo kupujícího 
na odstoupení od kupní smlouvy. 
Bylo proto nutné se obrátit  
na příslušný soud.

náklady ve dvou instancích  
168 000 Kč.

Spory z havarijního pojištění 

Majitel vozidla pojištěného u D.A.S. havaroval, 
a jelikož měl sjednané havarijní pojištění, řádným 
způsobem své pojišťovně havárii oznámil. 
Pojišťovna však odmítla pojistné plnění vyplatit. 
Pojistník byl zastupován v tomto sporu vzniklém 
s jiným pojistitelem o plnění ve výši 150 000 Kč.

náklady ve dvou instancích  
120 800 Kč.

obhajoba v trestním řízení

Při odbočování vlevo došlo ke střetu 
s dalším vozidlem, ve kterém byl zraněn 
spolucestující. Z důvodu dlouhodobé 
pracovní neschopnosti poškozeného bylo 
proti řidiči odbočujícího vozidla zahájeno 
trestní stíhání pro nedbalostní způsobení 
těžké újmy na zdraví.

náklady ve dvou instancích:
Čr: 37 500 Kč
Zahraničí:  60 000 Kč

D.A.S. ãlen poji‰Èovací skupiny

 Versicherungsgruppe

Jiří Ježek, 
několikanásobný 
paralympijský vítěz 
a mistr světa v cyklistice, 
doporučuje D.A.S.

Kontaktujte našeho pojišťovacího poradce, který vám poskytne 
další informace a poradí při výběru pojištění právní ochrany!

D.A.S. je dceřinou společností D.A.S. Rechtsschutz Ver sicherungs-AG 
se sídlem v Mnichově. V současné době koncern D.A.S. poskytuje 
služby klientům z šestnácti evropských zemí, Kanady a Jižní Koreji 
a je největším specialistou nabízejícím v Evropě pojištění právní 
ochrany. D.A.S. je součástí pojišťovací skupiny ERGO, která se podle 
hospodářských výsledků zařadila na přední místo mezi evropskými 
pojišťovacími společnostmi. 

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., se sídlem v Praze, začala 
působit na českém pojistném trhu v roce 1995 a stala se tak první 
společností na území České republiky nabízející pojištění právní 
ochrany. 

Tento text je informativní; rozhoduje sjednaný rozsah pojištění

D.a.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Infolinka: 800 10 55 10
e-mail: das@das.cz
www.das.cz

�Pojištění právní ochrany D.A.S. Vám dodá odvahu a sebedůvěru 
při hájení vlastních práv i tam, kde by Vás riziko prohry, vysokých 
nákladů či zdlouhavých jednání od jakékoliv aktivity odradilo.

Právní ochrana Vám zajistí spolehlivé právní zázemí a zbaví Vás 
obav z nepřiměřených nákladů za právní služby a za případné 
soudní řízení.

Lidský život bohužel přináší situace, které někdy nedokážeme 
řešit vlastními silami, případně nám někdo může klást značné 
překážky při získání našich oprávněných nároků.

A právě proto je zde pojištění právní ochrany, prostřednictvím 
kterého je možné si za relativně malé roční pojistné v podstatě 
předplatit právní rady a nezbytné právní služby.

Právní ochrana D.a.S.



Právní spory, porušení uzavřených smluv, žaloby, soudy... zřejmě nikdo nemůže říct, že se ho uvedené věci, byť jen okrajově, netýkají.

D.a.S. za vás uhradí až do výše 500 000 Kč
  náklady spojené s činností specialistů D.A.S. pověřených vyřizováním 
konkrétních škodních případů,

  odměny a náklady právního zástupce, je-li jeho pověření nezbytné pro úspěšné 
vyřízení věci,

  soudní výdaje a náklady,
  poplatky a náklady na řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 
a Agrární komoře České republiky,

  jistinu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout 
předběžným opatřením v občanském soudním řízení před soudy v České republice,

  náklady na svědky a soudní znalce povolané soudem, příp. náklady za znalecké 
posudky zpracovávané v rámci mimosoudního vyřizování věci, pokud jsou 
nezbytné pro efektivní prosazení zájmů pojištěného,

  výdaje a náklady protistrany a státu, které je nutné uhradit na základě soud-
ního rozhodnutí,

  náklady na provedení výkonu rozhodnutí, a to vždy na základě jednoho návrhu 
pro každý exekuční titul,

  výdaje pojištěného za cesty k soudnímu řízení, u kterého je nezbytně nutná jeho 
přítomnost,

  další výdaje, jejichž vynaložení bude pojistitel považovat za účelné 
(např. překlad dokumentů, poskytnutí tlumočníka). 

Hrozí-li pojištěnému umístění do vyšetřovací vazby za spáchání trestného činu 
z nedbalosti, zaplatí za něj D.A.S. peněžitou záruku (kauci) až do výše 500 000 Kč, 
a to formou bezúročné půjčky.

Počet pojistných událostí není limitován.

Celkové náklady za občanské soudní řízení v České republice
(při�jednání�ve�dvou�instancích,�což�znamená�dva�stupně�soudního�
řízení:�žaloba�a�odvolání)

Hodnota � 5�000� �
předmětu sporu �–�10�000�Kč� 100�000�Kč� 200�000�Kč

Náklady za práv-
ní�zastoupení  
pojištěného 

21�600�Kč� 64�800�Kč� 112�800�Kč

Soudní poplatek 2�000�Kč� 10�000�Kč� 20�000�Kč

Odhad možných  
dalších�nákladů 

(svědečné, znalecké  
a pod.) 

1�500�Kč� 13�000�Kč� 17�000�Kč�

V případě  
neúspěchu  45�500�Kč� 139�400�Kč� 235�400�Kč 
(hradí se rovněž náklady  
protistrany)

V�případě�podání�odvolání�se�náklady�zvyšují�o�50�%.

Náklady celkem 25 100 Kč 87 800 Kč 149 800 Kč

Dle sjednaného rozsahu a územní platnosti pojištění se poskytuje právní ochrana v odpovídajících oblastech práva  

Možnost sjednání

■  doplňkového pojištění 
pro spory z pojištění 
odpovědnosti dopravce 

■  připojištění úhrady za 
znalecké posudky při 
mimosoudním řízení

např.
■  škoda na zdraví  

(bolestné, trvalé 
následky...)

■  škoda na vozidle
 (v případě  

pojištění vozidla)

■  ušlý zisk,  
ušlá mzda

např.
■  hrozba odebrání 

řidičského 
průkazu  
pro dosažení 

 12 bodů

např.
■  odebrání 

technického 
průkazu pro 
špatný tech-
nický stav 
vozidla

např.
■  průtahy ve vyřizování 

pojistné události

■  neoprávněné snížení 
pojistného plnění

■  odmítnutí práva  
na pojistné plnění  

např.
■  odmítnutí  

reklamace�

■  nesplnění závazků 
vyplývajících 

 např. ze smlouvy 
 o opravě vozidla 

např.
■  zavinění dopravní  

nehody

■  ublížení na zdraví

■  obecné ohrožení

právní náhrada  přestupkové odebrání odebrání  pojistné závazkové  
ochrana� škody a trestní řidičského technického právo právo 
  právo průkazu průkazu

vozidla� ✔� ✔� ✔ ✔ ✔ ✔

řidiče� ✔� ✔� ✔  ✔  

D.a.S. je JISToTa BEZPLaTnÉ a ProFESIonáLní Právní PoMocI 
v případě rozličných právních problémů, které nás v životě potkávají.

  �D.A.S. je silná a stabilní mezinárodní společnost s dlouholetým know-how
 D.A.S. je  jediný specialista na pojištění právní ochrany v ČR
  D.A.S. má celorepublikovou síť specializovaných pojišťovacích poradců

D.a.S. vám pomáhá hájit vaše právo
  v soukromém životě
  v situacích spojených s řízením a provozem osobního i nákladního vozidla
  v zaměstnání
  při podnikání 

D.a.S. vám zajistí
  specializovanou a odbornou právní pomoc v Čr, příp. na území Evropy, 
s výjimkou Turecka a zemí bývalého Sovětského svazu nepatřících do Evropské unie,

 pomoc při prosazování práv mimosoudní či soudní cestou,
 právníka na telefonu 24 hodin denně 365 dní v roce,
 možnost volby vlastního advokáta, kterému věříte,
 zastupování prověřeným odborníkem v konkrétní právní problematice.

Pro koho je právní ochrana vlastníka vozidla a řidiče určena

  Právní ochrana vozidla
Tento produkt je určen přímo majitelům, 
provozovatelům, nájemcům vozidel a také 
všem osobám, které se v tomto vozidle 
oprávněně nacházejí.

  Právní ochrana řidiče
Tento produkt je určen pro osoby, které 
často řídí různá vozidla, např. vozidla svého 
zaměstnavatele, obchodního partnera, drážní 
vozidla, vozidla z autopůjčovny a jiná.


