Veřejný příslib
D.A.S. Rechtsschutz AG se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170
Vídeň, Rakousko, číslo zápisu v obchodním rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni:
FN 53574 k,
provozující pojišťovací činnost v České republice prostřednictvím pobočky (organizační
složka)
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00
Praha 4, IČ 03450872, DIČ 683558662, zastoupena: Mgr. Jitkou Chizzola, generální
ředitelkou a Mgr. Romanem Flekem, ředitelem obchodního úseku, (dále jen „D.A.S.“)
činí tímto v souladu s ustanovením § 2884 až § 2886 a souv. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v účinném znění, tento
Veřejný příslib vztahující se
• na kombinovaná pojištění právní ochrany RODINA, PARTNER nebo SENIOR, které
se řídí obecnou částí pojistných podmínek PP/O/140101 a
• na kombinovaná pojištění právní ochrany RODINA, PARTNER, SINGLE+, SINGLE
nebo SENIOR, které se řídí obecnou částí pojistných podmínek PP/O/141201:
Od 1. 5. 2016 se součástí těchto pojištění stává též pojištění právní ochrany „Právní
poradenství pro soukromé osoby“ dle zvláštní části pojistných podmínek
ZPP/PORS/VP160501, které jsou součástí tohoto veřejného příslibu.
Tento veřejný příslib se vztahuje na pojistné události, které nastaly od 1. 5. 2016.
Originál tohoto veřejného příslibu je uložen v sídle D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR.
D.A.S. si vyhrazuje právo na změnu či odvolání tohoto veřejného příslibu. Nároky plynoucí
z pojistných smluv, které by splňovaly v den předcházející případné změně či odvolání tohoto
veřejného příslibu jeho podmínky, by nebyly takovou změnou či odvoláním dotčeny.
Veřejný příslib nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2016.
V Praze dne 29. 4. 2016

Účelem pojištění právní ochrany formou právního poradenství je získat pro řešení
konkrétního právního problému partnera, na kterého se můžete kdykoliv obrátit
a získat co nejrychleji odborné právní poradenství.
Pojištění právní ochrany formou právního poradenství podporuje pojištěného radou
a zmírňuje tím riziko dalších problémů a nákladů.

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY
POJISTNÉ PODMÍNKY – ZVLÁŠTNÍ ČÁST
Právní poradenství pro soukromé osoby
ZPP/PORS/VP160501
Pro pojištění právní ochrany poskytované formou právního poradenství platí z obecné části
pojistných podmínek PP/O/140101 (vztahuje se na pojistné smlouvy, které se řídí
PP/O/140101), nebo z obecné části pojistných podmínek PP/O/141201 (vztahuje se na
pojistné smlouvy, které se řídí PP/O/141201), výlučně články
• článek 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ,
• článek 12 - ŘEŠENÍ SPORŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z TOHOTO POJIŠTĚNÍ,
• článek 13 - UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY A VZNIK POJIŠTĚNÍ,
• článek 14 - POJISTNÉ A NÁSLEDKY PRODLENÍ S JEHO ZAPLACENÍM,
• článek 15 - POJISTNÝ ZÁJEM,
• článek 17 - ZÁNIK POJIŠTĚNÍ,
• článek 18 - FORMA A JAZYK PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ A OZNÁMENÍ,
• článek 19 - DORUČOVÁNÍ,
a následující zvláštní část pojistných podmínek:
1. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
(NA CO SE POJIŠTĚNÍ VZTAHUJE)
Pojištění právní ochrany poskytované formou právního poradenství se vztahuje na
poskytování právního poradenství pojištěnému při řešení jeho právních problémů, pokud se
nejedná o problémy související s jeho podnikatelskou či jinou samostatně výdělečnou
činností nebo s jeho právními vztahy ve společnostech, družstvech, společenstvích vlastníků
jednotek, spolcích a fundacích a jiných obdobných entitách.
2.
POJIŠTĚNÉ OSOBY
(KTERÉ OSOBY POJIŠTĚNÍ CHRÁNÍ)
2.1 Pojištěným je osoba uvedená v pojistné smlouvě a její životní partner, pokud s ní žije
ve společné domácnosti.
2.2 Pojištěné osoby jsou i další osoby žijící s pojištěnou osobou uvedenou v pojistné
smlouvě ve společné domácnosti, pokud nejsou výdělečně činné.

3.
POJISTNÁ UDÁLOST
Pojistnou událostí rozumíme vznik konkrétního právního problému v době trvání pojištění, na
který se pojištění vztahuje, a při jehož řešení vzniká pojistiteli povinnost poskytnout
pojištěnému pojistné plnění a pojištěnému právo na pojistné plnění, a to ve formě právního
poradenství.
4.
ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ
(CO POJISTITEL Z POJIŠTĚNÍ POSKYTUJE A HRADÍ)
Pojištěnému je poskytováno pojistné plnění výhradně formou právního poradenství
v následujícím rozsahu.
4.1

4.2
4.3
4.4

4.5

Poskytnutí prvotní jednorázové právní porady pro konkrétní právní problém, jehož
řešení se řídí českým právem, pro jeho projednávání je dána příslušnost orgánů České
republiky a jehož povaha předpokládá výkon rozhodnutí v České republice podle
českého práva.
Pojistitel poskytuje prvotní jednorázovou právní poradu neprodleně. Telefonické právní
poradenství poskytuje pojistitel 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Pojistitel poskytne právní poradenství u každé pojistné události až do limitu pojistného
plnění uvedeného v pojistné smlouvě.
Výše zmiňovaným právním problémem se rozumí například:
a) pracovní úraz, poškození vozidla, vykradení bytu, apod.,
b) trestní, přestupkové, disciplinární, kárné nebo jiné správní řízení vedené proti
pojištěnému,
c) odebrání řidičského průkazu,
d) spor o výši pojistného plnění od jiného pojistitele,
e) reklamování zboží,
f) exekuce,
g) insolvence,
h) dopravní nehoda,
i) nevyplacení mzdy,
j) porušení pracovní kázně,
k) porušení povinností ze strany zaměstnavatele,
l) předvolání k podání vysvětlení,
m) řízení o odejmutí invalidního důchodu,
n) jednání o koupi osobního vozidla či rodinného domu,
o) jednání o vzniku či ukončení pracovního poměru,
p) rozvodové řízení apod.
Limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost z pojištění Právního poradenství pro
soukromé osoby činí 5 000 Kč.

5.
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Právním poradenstvím se rozumí prvotní jednorázová právní porada týkající se právních
vztahů, na které se vztahuje sjednané pojištění. Pojistitel poskytne právní poradu výlučně ve
vztahu ke skutečnostem, sporům, nárokům či změně právních poměrů, které nastaly v době
trvání pojištění.

