PROČ SE PRÁVNĚ CHRÁNIT?
Klidně

4 roky

Průvodce právní
ochranou D.A.S.
PRO SOUKROMÉ OSOBY

Průměrná délka soudního řízení v r. 20172):

4 roky a 302 dní

odpovědnost za pracovní úraz

2 roky a 27 dní

vypořádání majetku po rozvodu
sousedské spory

1 rok a 344 dní

pojistné plnění

1 rok a 196 dní

§

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? 3)

1 ze 3

V roce 2018
se každý třetí Čech
účastnil právního sporu.1)

Co je právní ochrana?
Sjednáním právní ochrany si zabezpečíte nonstop právní poradenství
a platby za advokáta, soudní řízení,
zpracování znaleckých posudků či služby tlumočníka.

Proč si vybrat D.A.S.

Kdy se vám může např. hodit?
• Když vám nechtějí uznat reklamaci
• Pokud utrpíte újmu na majetku nebo zdraví při nehodě
• Když vám zaměstnavatel odmítá vyplatit mzdu
• Když cestovní kancelář nezajistí to co má

D.A.S. již 100 let brání slušné lidi před nespravedlností, nesmysly, zvůlí, byrokracií, nejasnými podmínkami
a neférovým přístupem. V České republice působí od roku 1995 a je jedničkou na českém trhu s právní ochranou.

Jedinečné výhody

Nezávislost

Nic netajíme a klienti nám věří

4
Jako jediní nabízíme
krytí nákladů právní
ochrany až do výše
1 000 000 Kč na
každou pojistnou
událost

Poskytneme
vám nonstop
právní
poradenství
a ochranu

Disponujeme
právníky, kteří
jsou nezávislí
a specializovaní

Příběh našeho klienta
Cestovní kanceláře pochopitelně prezentují své zájezdy v tom nejlepším
světle. Když Vám ale pokazí dovolenou, rozhodně to nenechávejte jen tak.
Jako to nenechala paní Anna, která pro sebe a svou rodinu vybrala dovolenou
v Egyptě. Údajně ta nejlepší volba k potápění, jak požadovali. Ihned
po příjezdu na rodinu čekalo nemilé překvapení. Nejen, že hotel neodpovídal
lákavému popisu, ale ze všeho nejhorší bylo zjištění, že jediný přístup
do moře je možný po zrezlém žebříku a v rozbouřeném moři nejsou k vidění
žádné korálové útesy, jak bylo prezentováno. Paní Anna se na nás obrátila
a my ji poradili, jak přesně zájezd reklamovat. Cestovní kancelář však
zamítla reklamaci, a tak jsme se na ni obrátili přímo my. Pod tíhou našich
argumentů uznali svou odpovědnost a vrátili částku 75.000 Kč.
zastupující právník D.A.S.
1) IPSOS 2) Česká televize 3) www.pravoprovsechny.cz 4) ČNB

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

92%
Podílíme se téměř
na 92 %
nákladech celého
trhu pojištění
právní ochrany. 4)

Průvodce právní ochranou D.A.S.
pro SOUKROMÉ OSOBY

POJISTNÉ
ZA MĚSÍC

• poradenství pro soukromé osoby
• např. při řešení dopravních nehod,
• nonstop právník na telefonu
exekucí, insolvencí, rozvodového řízení,
• poskytnutí prvotní jednorázové porady reklamací atd.

82 Kč
980 Kč/rok

Právní ochrana

• dopravní přestupek nebo nehoda
• náhrada újmy na zdraví či jmění
• odebrání ŘP

• tlumočení v rámci autonehody v zahraničí
• spor s pojištovnou
• ... a mnoho dalších

150 Kč
1 800 Kč/rok

Právní ochrana

• dopravní přestupek nebo nehoda
• nekvalitní služby servisu, myčky...
• odebrání ŘP

• spor s pojištovnou (např. výmoly)
• závadné PHM
• ... a mnoho dalších

osobní vozidlo:

Právní ochrana

• reklamace zboží nebo služeb
• neoprávněná exekuce, půjčka
• přestupek na kole

• napadení psem
• spor s cestovní kanceláří nebo pojištovnou
• ... a mnoho dalších

200 Kč
2 400 Kč/rok

Právní ochrana

• neproplacená mzda
• nemoc z povolání
• neoprávněná výpověď
• pracovní úraz
• neoprávněné nároky zaměstnavatele • ... a mnoho dalších

Právní ochrana

• neoprávněná exekuce
• reklamace opravy nemovitosti
• sousedský spor

Právní poradenství

Do kapsy
Řidiče

Vozidla

(vozidlo + jeho řidič + posádka)

Soukromí

Zaměstnance
Bydlení

(1 nemovistost, další lze připojistit*)

Právní ochrana

Pro případ úrazu

KOMBINOVANÉ BALÍČKY

Právní ochrana

Single

Právní ochrana

Single+

Právní ochrana

Senior

Právní ochrana

Partner

Právní ochrana

Rodina

Právní ochrana

Řidič+

• spor s distributory energií
• spor s pojištovnou
• ... a mnoho dalších

• soukromé i pracovní úrazy
• uplatňování nároku na náhradu újmy po protistraně / viníkovi
např.: srazil mě na sjezdovce, srazilo mě vozidlo na přechodu...

VÝHODNÉ KOMBINOVANÉ BALÍČKY
KOMPLEXNÍCH PRÁVNÍCH OCHRAN
PRO JEDNU OSOBU
všechna
vozidla**

jedna nemovitost,
další lze připojistit*

PLUS: spory o dědictví + Právní ochrana při uzavírání smluv (tvorba a kontrola smluv)
PRO JEDNU OSOBU A JEJÍ DĚTI
všechna
vozidla**

jedna nemovitost,
další lze připojistit*

PLUS: spory o dědictví + Právní ochrana při uzavírání smluv (tvorba a kontrola smluv)
PRO MANŽELE NEBO ŽIVOTNÍ PARTNERY NAD 60 LET
všechna
vozidla**

jedna nemovitost,
další lze připojistit*

PLUS: spory o dědictví + Právní ochrana při uzavírání smluv (tvorba a kontrola smluv)
PRO MANŽELE NEBO ŽIVOTNÍ PARTNERY
všechna
vozidla**

jedna nemovitost,
další lze připojistit*

PLUS: spory o dědictví + Právní ochrana při uzavírání smluv (tvorba a kontrola smluv)
PRO MANŽELE NEBO ŽIVOTNÍ PARTNERY A JEJICH DĚTI
všechna
vozidla**

jedna nemovitost,
další lze připojistit*

184 Kč
2 200 Kč/rok

175 Kč
2 100 Kč/rok
334 Kč
4 000 Kč/rok
84 Kč
1 000 Kč/rok

POJISTNÉ
ZA MĚSÍC
484 Kč
5 800 Kč/rok

559 Kč
6 700 Kč/rok

350 Kč
4 200 Kč/rok
600 Kč
7 200 Kč/rok
750 Kč
9 000 Kč/rok

PLUS: spory o dědictví + Právní ochrana při uzavírání smluv (tvorba a kontrola smluv)
KOMBINACE PRÁVNÍ OCHRANY

*) Jedna nemovitost je pojištěna automaticky, a je možno každou další nemovitost připojistit.
**) U balíčků jsou automaticky pojištěna všechna osobní vozidla, motocykly, tříkolky, čtyřkolky a mopedy pojištěných osob.
Materiál má informativní charakter. Rozhodující je vždy příslušná pojistná smlouva, smluvní ujednání a pojistné podmínky.
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 | www.das.cz | +420 267 990 711 | info@das.cz
Materiál se vztahuje k pojistným podmínkám 160501. Vydáno v březnu 2021.

309 Kč
3 700 Kč/rok

Tisk 2103

INDIVIDUÁLNÍ PRODUKTY

PŘÍKLADY SITUACÍ, VE KTERÝCH KLIENT
POTŘEBOVAL PRÁVNÍ POMOC D.A.S.

