
Průvodce  
právní ochranou D.A.S. 

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

Již 100 let bráníme slušné lidi před nespravedlností, nesmysly, zvůlí, byrokracií, nejasnými podmínkami 
a neférovým přístupem.  V České republice působíme od roku 1995 a jsme jedničkou na českém trhu s právní ochranou.

Co je právní ochrana?

Proč si vybrat D.A.S.
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221 000 
telefonických  

právních porad

> 158 000 rad 
každodenní podpory

> 63 500 
urgentních rad 
nonstop linky

1995  
-  

2017

206 000 
vyřešených  

právních kauz
200 000

100 000

150 000 1995  
-  

2017

V letech 1995–2017 jsme pro vás vyřešili:

Příběh našeho klienta

Poskytneme vám 
nonstop právní 
poradenství 
a ochranu  

Disponujeme 
právníky, kteří 
jsou nezávislí 
a specializovaní 

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

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

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

Poptávka po právní ochraně D.A.S. stále stoupá
+ 17,8 %

+ 20,7 %

Meziroční zvýšení poptávky po jednotlivých službách (2016/2017) 

+ 14 %
Urgentní nonstop telefonická podpora

Každodenní telefonická podpora

Řešení právních kauz

• Když Vám zákazník neproplatí fakturu  
nebo budete muset reklamovat službu či výrobek

• Když budete potřebovat obhajobu v trestním, přestupkovém, 
disciplinárním, kárném nebo jiném správním řízení

• Když zaměstnanec podá žalobu na neplatnost výpovědi
• Když Vám pojišťovna nebude chtít vyplatit pojistné plnění  

za poškozené vybavení provozovny
• Když dodavatelé nedodržují smluvní podmínky

Kdy se vám může např. hodit?

PRO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY

Při požáru provozovny našeho klienta byl zničen CNC stroj. Škoda byla vyčíslena 
na 2.496.000 Kč. Klient měl majetek řádně pojištěn, avšak při výplatě pojistného 
plnění pojišťovna krátila výplatu o 832.000 Kč. Vzhledem k tomu, že pojišťovna 
nebyla ochotna své stanovisko na základě výzvy přehodnotit, bylo nutné 
vymáhat celou částku soudně. Náklady na právní zastoupení klienta, znalecké 
posudky a soudní poplatek, se vyšplhaly na 224.040 Kč a kompletně je hradilo 
pojištění právní ochrany.

94
%
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zastupující právník D.A.S.

https://www.das.cz/?utm_source=PravniPruvodce&utm_medium=PravniPruvodce2017


Materiál má informativní charakter. Rozhodující je vždy příslušná pojistná smlouva, smluvní ujednání a pojistné podmínky.  
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Materiál se vztahuje k pojistným podmínkám 160501. Vydáno v březnu 2018.

Jak lze právní ochranou D.A.S.  
chránit ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY?
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Rozsah

• Při zanedbání péče, povinnosti (např. provozovatel 
restaurace, lékař, učitel, architekt, elektrikář, zedník…)

• Neoprávněné nakládání s osobními údaji
• Postih za nedbalostí způsobenou újmu na zdraví
• Správní řízení a hrozící pokuta

• Neoprávněné zamítnutí nebo krácení  
pojistného plnění pojišťovnou

• Protahování výplaty pojistného plnění pojišťovnou

• Poškození svěřených pracovních pomůcek, 
služebního notebooku, stroje, přístroje…

• Porušování pracovní smlouvy zaměstnancem
• Spory o platnost konkurenční doložky

• Zpochybnění vlastnického práva k vybavení  
kanceláře

• Při neoprávněné exekuci na majetek

• Ušlý zisk 
• Napadení zákazníkem
• Náhrada škody za poškozené zboží, materiál, vybavení

• Vymáhání neproplacených faktur
• Neoprávněné nároky ze smluv
• Reklamace vybavení provozovny (elektronika/nábytek)
• Spor s mobilním operátorem

• Právní porada při daňové kontrole
• Dodatečný platový výměr

NÁROK NA NÁHRADU 
ÚJMY

SMLUVNÍ  
SPORY          

DAŇOVÁ KONTROLA 

NEMOVITOST

PŘESTUPKOVÉ, 
TRESTNÍ, DISCIPLI-
NÁRNÍ, KÁRNÉ A JINÉ 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

NÁROKY A SPORY 
ZE SOUKROMÉHO 
POJIŠTĚNÍ

PRACOVNĚPRÁVNÍ 
SPORY A NÁROKY 
NA NÁHRADU ÚJMY 
PROTI ZAMĚSTNANCI                                                                                                         

SPORY Z VLAST-
NICKÉHO PRÁVA  
K MOVITÝM VĚCEM

NUTNÉ PODKLADY KE 
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:                                                                                  

KONTAKT:                                                                                  

1. IČO klienta: 
 

2. Počet všech členů 
statutárního orgánu: 
 

3. Počet všech 
zaměstnanců: 
a) s týdenní pracovní 
dobou 30 hodin a více: 
 
 
b) ostatní zaměstnanci 
(např. dohody, brigády):                                                         

VO
ZO

VÝ
 P

AR
K

ŘI
DI
Č

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍKLADY, KDY KLIENT  
POTŘEBOVAL PRÁVNÍ POMOC D.A.S.

Právní ochrana 
vozidla 
 

(vozidlo + jeho řidič + posádka)

Tahač
Návěs
Souprava
NA do 3,5 t
NA nad 3,5 t
Autobus do 5 t
Autobus nad 5 t 

Počet:
Osobní vozidlo
Motocykl, tříkolka, čtyřkolka
Přípojné vozidlo (ne návěs)
Traktor, pracovní stroj
Vozidlo taxislužby
Vozidlo s právem přednosti v jízdě

Počet:

• Dopravní přestupek nebo nehoda
• Nekvalitní služby servisu, myčky... 
• Spor s pojišťovnou

• Odebrání ŘP 
• Závadné PHM
• ...a další

Právní ochrana 
řidiče 

Počet řidičů:

Př
ip

oj
iš

tě
ní

Zá
kl

ad
ní

 b
al

íč
ek

PO
DN

IK
AT

EL
SK

Á 
ČI

NN
OS

T

Statistika 2017:

Právní ochrana 
pro podnikatele 

pojistných událostí 
ze všech produktů 
pro podnikatele

se týká 
- a z toho čítají přes- 
tupky a trestné činy

Statistika 2017:

65

56

%

%

pojistných 
událostí  
z pojištění  
souvisí se 
smluvními spory 

60 %
Pojištění                               lze sjednat samostatně nezávisle  
na sobě, nebo společně na jednu pojistnou smlouvu.

• Spory s pojišťovnami - pojištění nemovitosti
• Spory s distributory energií, vody a plynu 

( + + (

• Dopravní přestupek  
nebo nehoda

• Náhrada újmy na zdraví  
či jmění 

• Odebrání ŘP
• Tlumočení v rámci  

autonehody v zahraničí
• Spor s pojišťovnou 
• ...a mnoho dalších
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https://www.das.cz/media/sales_pdf/DAS_PL_Podnikani.pdf?utm_source=Pruvodce-podnikani2018&utm_medium=Pruvodce-podnikani2018_podnikani
https://www.das.cz/media/sales_pdf/DAS_PL_Vozidlo.pdf?utm_source=Pruvodce-podnikani2018&utm_medium=Pruvodce-podnikani2018_vozidlo
https://www.das.cz/media/sales_pdf/DAS_PL_Ridic.pdf?utm_source=Pruvodce-podnikani2018&utm_medium=Pruvodce-podnikani2018_ridic
Jan Pavlik
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