PROČ SE PRÁVNĚ CHRÁNIT?
Víte, že jenom než dojde k soudu o běžný byt 3+1 v hodnotě
3 mil., můžete klidně zaplatit 230 000 Kč na různých poplatcích?
Víte, že i jedna neproplacená faktura
může být pro vaši živnost likvidační?

Právní ochrana

6

x častěji

Pojištění právní ochrany se využívá 6x častěji než
běžné pojištění odpovědnosti 1) (Porovnání reálného využití
pojištění: počet pojistných událostí/počet smluv)

Pojištění
právní ochrany
27,96 %

Klidně

Pojištění
odpovědnosti
4,81 %
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V roce 2017
se každý třetí Čech
účastnil právního sporu.2)

4 roky

Průměrná délka soudního řízení v r. 20173):

4 roky a 302 dní

odpovědnost za pracovní úraz
vypořádání majetku po rozvodu

2 roky a 27 dní

sousedské spory

1 rok a 344 dní

pojistné plnění

1 rok a 196 dní

KDY SE MI MŮŽE PRÁVNÍ
OCHRANA NAPŘ. HODIT?
• Když máte smůlu a nechtějí vám uznat reklamaci
• Pokud utrpíte škodu na majetku nebo zdraví
• Když vám zaměstnavatel odmítá vyplatit mzdu
• Když se na vás snaží shodit vinu za dopravní nehodu

§

JAK MĚ V PRAXI POMŮŽETE?

D.A.S. POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY JE SLUŽBA, KTERÁ VÁM V ŽIVOTĚ OCHRÁNÍ ZÁDA:

máte nonstop právníka na telefonu 24 hod. 365 dní v roce
převezmeme za vás náklady sporu
uhradíme platby za advokáta, soudní řízení,
zpracování znaleckých posudků, služby tlumočníka…
budete mít 1 000 000 korun na každý váš případ
získáte partnera, který se za vás postaví a bude Vás bránit

PROČ ZVOLIT D.A.S.?
Nic netajíme a klienti nám věří

Podílíme se téměř
92 % na nákladech
celého trhu pojištění
právní ochrany.1)

Na jednu pojistnou
událost vydáme
průměrně 4x více
peněz než ostatní! 1)

Nezávislost a specializace
Kdy
děláte
věci
správně
a dokážete více? Když to
děláte dlouho, jste nezávislí
a specializovaní. A to my jsme.
Už 100 let.

1) zdroj: ČNB / ARAD 2)IPSOS 3) Česká televize

Jedinečné výhody

Jako jediní nabízíme krytí
nákladů právní ochrany až
do výše 1 000 000 Kč na
každou pojistnou událost

Služba pro každého
A cena?
Např. pojištění právní
ochrany řidiče stojí jen
150 Kč měsíčně...

