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
na rozšířené právní poradenství
pro pojištění právní ochrany obce
Ve zvláštní části pojistných podmínek pro pojištění právní ochrany obce ZPP/OB/160501,
ZPP/OB/141201 a ZPP/OB/140101 se vkládá čl. 3.8, který zní:
Právní poradenství ve vybraných oblastech
Pojištění právní ochrany zahrnuje poskytování právního poradenství, které výlučně souvisí
s Předmětem pojištění (čl. 1 ZPP/OB/160501, ZPP/OB/141201, ZPP/OB/140101).
Poradenstvím se rozumí prvotní jednorázová právní porada. Pojistitel poskytne právní poradu
výlučně ve vztahu ke skutečnostem, sporům, nárokům či změně právních poměrů, které
nastaly v době trvání pojištění. Pojistitel poskytne právní poradu výlučně pro 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.
Pro případy pojištění právní ochrany poskytované formou právního poradenství se neuplatní
výluky uvedené:
•
•
•

v čl. 5 b), c), d), e), h) ZPP/OB/160501 a dále výluky uvedené v čl. 7.1 c), d), e), f), g) a
v čl. 7.3 a), c) a e) PP/O/160501; výluka uvedená v čl. 7.3 d) PP/O/160501 se neuplatní
v oblasti veřejných zakázek, dotací a místních poplatků;
v čl. 5 b), c), d), e) h) ZPP/OB/141201 a dále výluky uvedené v čl. 7.1 c), d), e), f) a v čl.
7.3 a), c) a e) PP/O/141201; výluka uvedená v čl. 7.3 d) PP/O/141201 se neuplatní
v oblasti veřejných zakázek, dotací a místních poplatků;
v čl. 5 c), d), e), f) i) ZPP/OB/140101 a dále výluky uvedené v čl. 7.1 d), e), f), g) a v čl.
7.3 a), c), a e) PP/O/140101; výluka uvedená v čl. 7.3 d) PP/O/140101 se neuplatní
v oblasti veřejných zakázek, dotací a místních poplatků.

Limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost ve formě právního poradenství činí
10.000 Kč.
-1-

Tento veřejný příslib se vztahuje na pojistné události, které nastaly od 6.2.2019.
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 takouvou změnou či odvoláním dotčeny.
Veřejný příslib nabývá účinnosti dnem 6. 2.2019.
V Praze dne 5.2.2019

Mgr. Jitka Chizzola
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
vedoucí pobočky

Mgr. Roman Flek
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
prokurista
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