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âlánek 1

Úvodní ustanovení

1.1 Poji‰tûní je upraveno touto zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek (dále

jen „DAS/UCZ/Zâ/09“), V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – 

obecná ãást – UCZ/05 (dále jen „UCZ/05“) a pfiíslu‰nou speciální

ãástí pojistn˘ch podmínek, které spolu tvofií nedílnou souãást.

1.2 Poji‰tûní právní ochrany je soukrom˘m ‰kodov˘m poji‰tûním, jehoÏ

úãelem je hájení oprávnûn˘ch zájmÛ poji‰tûného a hrazení nákladÛ

souvisejících s právní ochranou poji‰tûného.

1.3 Oprávnûnou osobou je poji‰tûn˘.

1.4 Poji‰tûní právní ochrany se sjednává jakoÏto soupoji‰tûní, pfiiãemÏ

vedoucím pojistitelem je UNIQA poji‰Èovna (dále jen „vedoucí poji-

stitel“), a. s., a soupojistitelem je D.A.S. poji‰Èovna právní ochrany,

a. s. (dále jen „soupojistitel“). Podíl vedoucího pojistitele na právech

a závazcích plynoucích ze soupoji‰tûní je stanoven na 25 % a podíl

soupojistitele je stanoven na 75 %. Vyfiizováním ‰kodních událostí 

a ve‰ker˘ch úkonÛ s tím souvisejících je povûfien v˘luãnû soupojisti-

tel. Správou soupoji‰tûní, pfiíjmem pojistného a ostatními záleÏitost-

mi souvisejícími s poji‰tûním právní ochrany je povûfien v˘luãnû ve-

doucí pojistitel. 

âlánek 2

Pojistná událost

Za pojistnou událost se povaÏují níÏe uvedené právní skuteãnosti, které 

v souladu s uzavfienou pojistnou smlouvou zakládají pro soupojistitele po-

vinnost poskytnout poji‰tûnému pojistné plnûní.

2.1 Náhrada ‰kody

V pfiípadû, Ïe poji‰tûn˘ uplatÀuje nárok na náhradu ‰kody, se za po-

jistnou událost povaÏuje skuteãnost ãi událost zakládající nárok na

náhradu ‰kody (‰kodní událost). Za okamÏik vzniku pojistné událos-

ti se povaÏuje okamÏik vzniku ‰kodní události.

2.2 Obhajoba v trestním nebo pfiestupkovém fiízení

Za pojistnou událost se povaÏuje zahájení trestního fiízení pro trest-

n˘ ãin uveden˘ v trestním zákonû nebo zahájení pfiestupkového fií-

zení pro pfiestupek uveden˘ v zákonû o pfiestupcích proti poji‰tûné-

mu z dÛvodu podezfiení ze spáchání trestného ãinu nebo pfiestup-

ku, av‰ak pouze ve vztahu k takovému trestnému ãinu, nebo tako-

vému pfiestupku, kter˘ byl spáchán z nedbalosti. V pfiípadû obhajo-

by poji‰tûného pro jednání nebo opomenutí spáchané mimo území

âeské republiky se pojistné plnûní poskytne v pfiípadû, Ïe takovéto

jednání ãi opomenutí by mohlo mít za následek postih pro nedba-

lostní trestn˘ ãin uveden˘ v trestním zákonû âeské republiky nebo

nedbalostní pfiestupek uveden˘ v pfiestupkovém zákonû âeské re-

publiky v pfiípadû, Ïe by k jednání ãi opomenutí do‰lo na území

âeské republiky. Za okamÏik vzniku pojistné události se povaÏuje 

okamÏik, ve kterém poji‰tûn˘ zaãal skuteãnû ãi údajnû tento trestn˘

ãin nebo pfiestupek páchat.

2.3 Právní porada

V pfiípadû, Ïe poji‰tûn˘ poÏaduje pouze právní poradu, se za po-

jistnou událost povaÏuje zmûna nebo oãekávaná zmûna jeho práv-

ních pomûrÛ, která je pfiíãinou nutnosti právní porady. Za okamÏik

vzniku pojistné události se povaÏuje okamÏik, ve kterém tato zmû-

na nastala nebo ve kterém se takováto oãekávaná zmûna stala zfiej-

mou. Nárok na poskytnutí právní porady vzniká poji‰tûnému pro

pojistné události, které nastaly po poãátku poji‰tûní.

2.4 Jiné spory

Ve v‰ech ostatních pfiípadech, na které se vztahuje pojistná smlou-

va, se za pojistnou událost povaÏuje skuteãné ãi údajné poru‰ení

právních povinností ãi pfiedpisÛ ze strany poji‰tûného, jiného úãast-

níka právního vztahu, protistrany nebo tfietí strany. Za okamÏik vzni-

ku pojistné události se povaÏuje okamÏik, ve kterém k takovému po-

ru‰ování zaãalo nebo údajnû mûlo zaãít docházet.

2.5 âekací doba

Pokud v pfiípadech uveden˘ch v odstavci 2.4 vznikla pojistná udá-

lost do 3 mûsícÛ od zaãátku poji‰tûní, nárok na pojistné plnûní po-

ji‰tûnému nevzniká. Tfiímûsíãní ãekací doba se v prÛbûhu poji‰tûní

poãítá pouze jednou, a to od data poãátku poji‰tûní (vzniku pojist-

né smlouvy). Po jejím uplynutí se v pfiípadû roz‰ifiování pojistné

smlouvy o dal‰í pfiedmûty poji‰tûní jiÏ ãekací doba neuplatÀuje.

2.6 Opakované poru‰ení

Za jednu pojistnou událost, vymezenou v pfiedchozích ustanove-

ních tohoto ãlánku, je povaÏováno i dlouhodobé, opakované ne-

bo nûkolikanásobné poru‰ování povinností ãi pfiedpisÛ, jestliÏe

mezi prvním a dal‰ími poru‰eními existuje pfiíãinná souvislost.

Jako vznik pojistné události je pak povaÏováno první skuteãné ne-

bo údajné poru‰ení.

âlánek 3

Pojistné plnûní

3.1 Druhy plnûní

V rámci dané pojistné smlouvy zahrnuje poji‰tûní právní ochrany mi-

mosoudní prosazování oprávnûn˘ch zájmÛ poji‰tûného ve v‰ech oblas-

tech, na které se vztahuje pojistná smlouva, jakoÏ i hájení tûchto zájmÛ

pfied soudy, Rozhodãím soudem pfii Hospodáfiské komofie âeské re-

publiky a Agrární komofie âeské republiky a správními orgány v‰ech in-

stancí. V pfiípadû vzniku pojistné události bûhem trvání poji‰tûní (odst.

2.5 DAS/UCZ/Zâ/09 zÛstává nedotãen) se soupojistitel zavazuje zajistit

poji‰tûnému:

a) poskytování poradenské ãinnosti,

b) finanãní úhradu nezbytn˘ch v˘dajÛ, pokud je tyto zapotfiebí úãelnû

vynaloÏit v souvislosti s hájením oprávnûn˘ch zájmÛ poji‰tûného, a to

jsou konkrétnû: 

b1) pfiimûfiené odmûny a v˘lohy právních zástupcÛ,

b2) poplatky a náklady na soudní fiízení, resp. na fiízení 

u Rozhodãího soudu pfii Hospodáfiské komofie âeské republiky 

a Agrární komofie âeské republiky,

b3) jistiny k zaji‰tûní náhrady ‰kody nebo jiné újmy, která by 

mohla vzniknout pfiedbûÏn˘m opatfiením v obãanském soud-

ním fiízení pfied soudy âeské republiky,

b4) v˘daje za soudnû nafiízené znalecké posudky,

b5) náklady na provedení v˘konu rozhodnutí, a to vÏdy náklady 

jednoho návrhu na v˘kon rozhodnutí na jeden exekuãní titul,

b6) v˘daje a náklady protistrany a státu, které je poji‰tûn˘ povinen

uhradit na základû soudního rozhodnutí,

b7) úãelnû vynaloÏené náklady poji‰tûného na cestu k soudnímu

fiízení, pokud je jeho pfiítomnost nafiízena soudem,

b8) jin˘ch v˘dajÛ a plnûní, jejichÏ vynaloÏení bude soupojistitel 

povaÏovat v souvislosti s vyfiizováním pojistné události za úãelné,

c) penûÏité záruky (kauce) sloÏené za úãelem vylouãení vy‰etfiovací
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vazby poji‰tûného, a to formou bezúroãné pÛjãky; povinnost vrátit

tuto pÛjãku vzniká poji‰tûnému v okamÏiku, kdy jemu je záruka sou-

dem ãi jin˘m oprávnûn˘m orgánem vrácena nebo kdy je o ní jinak

pravomocnû rozhodnuto.

3.2 Ke sjednanému rozsahu poji‰tûní právní ochrany lze v pojistné

smlouvû sjednat pfiipoji‰tûní, které poskytuje roz‰ífiené pojistné pl-

nûní o hrazení v˘dajÛ za znalecké posudky, pokud je jejich zpraco-

vání nezbytné pro efektivní prosazení oprávnûn˘ch zájmÛ poji‰tû-

ného pfii mimosoudním vyfiizování vûci, napfi. pfii ovûfiování vyhlídek

na úspûch, stanovení v˘‰e ‰kody, apod.

3.3 Pfiimûfiená odmûna právního zástupce

Pfiimûfienou odmûnou právního zástupce se rozumí odmûna, která

je obvyklá v daném místû a ãase s ohledem na existující právní pfied-

pisy, kter˘mi se v˘‰e odmûny upravuje, a dále s pfiihlédnutím na

charakter a nároãnost právní pomoci. O pfiimûfienou odmûnu se ne-

jedná, byla-li sjednána mezi pojistníkem ãi poji‰tûn˘m a advokátem

nad rámec mimosmluvní odmûny podle advokátního tarifu bez pí-

semného souhlasu soupojistitele.

3.4 Právní porada

Poradenskou ãinností se rozumí poskytnutí jednorázového ústního

nebo písemného základního stanoviska k moÏnostem fie‰ení pojist-

né události. Právní poradou se nerozumí sepsání, ãi schvalování

smluv a jin˘ch právních dokumentÛ ãi podání. 

3.5 âásteãné plnûní

Pokud v˘daje, které je tfieba v souvislosti s hájením oprávnûn˘ch zá-

jmÛ poji‰tûného vynaloÏit, souvisí s právními spory, z nichÏ ãást 

náleÏí do pfiedmûtu poji‰tûní a ãást nikoliv, hradí soupojistitel tyto

v˘daje v pomûru hodnot sporn˘ch nárokÛ náleÏejících a nenáleÏejí-

cích do pfiedmûtu poji‰tûní a v pfiípadû trestního nebo pfiestupkové-

ho fiízení pak v pomûru poãtu ãinÛ náleÏejících a nenáleÏejících do

pfiedmûtu poji‰tûní.

3.6 DaÀ z pfiidané hodnoty

Poji‰tûnému, kter˘ je plátce DPH, vyplatí soupojistitel pojistné plnû-

ní dle ãl. 3 DAS/UCZ/Zâ/09 sníÏené o ãástku DPH.

3.7 Podmínûné plnûní

Pojistník má v pfiípadû vzniku pojistné události právo kdykoliv vy-

louãit pojistné plnûní ve prospûch ostatních poji‰tûn˘ch.

3.8 Hranice pojistného plnûní

V˘‰e pojistného plnûní je pro jednu pojistnou událost omezena li-

mitem pojistného plnûní stanoven˘m v pojistné smlouvû. Plnûní pro

v‰echny poji‰tûné v rámci jedné pojistné události se sãítají, stejnû tak

jako plnûní na základû více pojistn˘ch událostí, které mají pfiíãinnou

souvislost. 

3.9 Rozhodn˘ okamÏik

Rozhodující pro vznik a trvání povinnosti soupojistitele poskytnout

pojistné plnûní a pro urãení rozsahu tohoto plnûní je okamÏik, ve

kterém vznikla pojistná událost, v dÛsledku které je plnûní poÏado-

váno.

3.10 Pojistná ochrana nezahrnuje úhradu

a) pokut, penûÏit˘ch trestÛ a jin˘ch sankcí, uloÏen˘ch poji‰tûnému,

vãetnû jistin (kaucí, garancí), sloÏen˘ch za úãelem jejich zaplacení

(ãl. 3.1 písm. c) DAS/UCZ/Zâ/09 zÛstává nedotãen),

b) nákladÛ, k jejichÏ uhrazení je povinna jakákoliv jiná osoba neÏ osoba 

oznaãená v pfiíslu‰né zvlá‰tní ãásti pojistn˘ch podmínek za poji‰tûné-

ho.

âlánek 4

V˘luky

Kromû v˘luk, uveden˘ch v dal‰ích ustanoveních tûchto DAS/UCZ/Zâ/09

a speciálních ãástech pojistn˘ch podmínek, nezahrnuje pojistná ochrana

následující pfiípady:

4.1 hájení právních zájmÛ poji‰tûn˘ch, které pfiímo nebo nepfiímo sou-

visejí s váleãn˘mi událostmi, vnitfiními nepokoji, stávkami, teroriz-

mem nebo nukleárními ‰kodami,

4.2 spory mezi vedoucím pojistitelem a soupojistitelem na stranû jedné

a poji‰tûn˘m na stranû druhé,

4.3 uplatÀování nárokÛ, které byly na poji‰tûného pfievedeny, nebo kte-

ré jsou uplatÀovány jeho jménem pro tfietí osobu,

4.4 právní zastupování ve sporech o náhradu ‰kody, kterou tfietí osoby

uplatÀují vÛãi poji‰tûnému,

4.5 hájení právních zájmÛ poji‰tûn˘ch, které nastaly v souvislosti s poÏi-

tím, resp. podezfiením na poÏití alkoholu ãi jin˘ch návykov˘ch látek

tûmito poji‰tûn˘mi; toto v‰ak neplatí pfii uplatÀování náhrady ‰ko-

dy, kterou utrpûl poji‰tûn˘,

4.6 sepsání a podávání trestních a pfiestupkov˘ch oznámení,

4.7 zastupování svûdka v rámci jednotliv˘ch fiízení,

4.8 prosazování zájmÛ poji‰tûného v insolvenãním fiízení, a to jak v po-

zici úpadce, tak i vûfiitele,

4.9 právní spory mezi vlastníky a spoluvlastníky, pfiedev‰ím zru‰ení a vy-

pofiádání podílového spoluvlastnictví a spoleãného jmûní manÏelÛ.

âlánek 5

Oznámení pojistné události

5.1 Pokud poji‰tûn˘ poÏaduje v dÛsledku pojistné události pojistné pl-

nûní, je povinen neprodlenû, úplnû a pravdivû v písemné formû ob-

jasnit soupojistiteli situaci vãetnû relevantní argumentace k obhajo-

bû sv˘ch práv a okamÏitû mu doruãit v‰echny dostupné podklady,

jako obsílky, úfiední zásilky, korespondenci, listinné dÛkazy, smlouvy

apod.

5.2 Oznámení pojistné události soupojistiteli nezpro‰Èuje poji‰tûného

od stejn˘ch povinností vÛãi ostatním pojistitelÛm, a to vãetnû ve-

doucího pojistitele (napfi. povinností vypl˘vajících ze zákonného,

havarijního, úrazového, Ïivotního poji‰tûní).

âlánek 6

Vyfiizování pojistné události

6.1 Po oznámení pojistné události poji‰tûn˘m provûfií soupojistitel nej-

prve existenci pojistné ochrany a dostateãn˘ch vyhlídek na úspû‰né

vyfiízení pojistné události a o v˘sledku informuje tohoto poji‰tûného

a pojistníka. Shledá-li soupojistitel existenci pojistné ochrany i do-

stateãn˘ch vyhlídek na úspû‰né vyfiízení pojistné události, vede po-

tfiebná jednání s ohledem na nejlep‰í moÏné vyfie‰ení právních sporÛ.

6.2 Soupojistitel zastupuje poji‰tûného ve vûcech mimosoudních i soud-

ních a má právo inkasovat plnûní náleÏející poji‰tûnému, které mu

bûhem 15 dnÛ odvádí. 

6.3 Poji‰tûn˘ je povinen poskytnout soupojistiteli nebo jím povûfiené 

osobû bez zbyteãného odkladu písemnou plnou moc pro vyfiizová-

ní pojistné události.

6.4 Kromû pfiípadÛ, kdy je hájením právních zájmÛ poji‰tûného povûfien

právní zástupce, informuje soupojistitel poji‰tûného v pfiimûfieném

ãase o prÛbûhu vyfiizování pojistné události. Je-li povûfien vyfiizová-

ním vûci právní zástupce, informuje se poji‰tûn˘ o v˘voji vûci pfiímo

u tohoto právního zástupce.

6.5 Poji‰tûn˘ není bez pfiedchozího souhlasu soupojistitele oprávnûn

povûfiit jiného, aby ho pfii vyfiizování pojistné události právnû zastu-

poval, s v˘jimkou pfiípadÛ, kdy by mu v dÛsledku prodlení pfiímo

hrozil vznik ‰kody. Pfii poru‰ení této povinnosti poji‰tûn˘m je sou-

pojistitel oprávnûn pojistné plnûní odmítnout, pfiípadnû sníÏit, pod-

le toho, jak˘ vliv mûlo toto poru‰ení na rozsah jeho povinnosti plnit.

âlánek 7

Povûfiení právního zástupce

7.1 UkáÏe-li se, Ïe pfies soupojistitelem poskytovanou podporu je nezbytné
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povûfiit zastupováním poji‰tûného právního zástupce, má poji‰tûn˘ právo

zvolit si vhodného právního zástupce (advokáta, exekutora, notáfie 

apod.), kter˘ má svoji kanceláfi v místû soudu nebo správního orgánu, pfií-

slu‰ného k projednání vûci v prvním stupni. Plnou moc takovému zá-

stupci pak udûlí poji‰tûn˘ pouze po pfiedchozím souhlasu soupojistitele.

7.2 Pokud si poji‰tûn˘ sám nezvolí vhodného právního zástupce, je 

oprávnûn urãit právního zástupce v zájmu poji‰tûného sám soupoji-

stitel. Poji‰tûn˘ je povinen takto urãeného zástupce zplnomocnit.

7.3 Poji‰tûn˘ je povinen zajistit, aby povûfien˘ právní zástupce prÛbûÏ-

nû informoval soupojistitele o v˘voji pojistné události. K tomuto je

povinen povûfieného právního zástupce zprostit mlãenlivosti. Pfied

provedením podstatn˘ch krokÛ spojen˘ch s v˘daji soupojistitele je

poji‰tûn˘, nebo jeho právní zástupce, povinen si od soupojistitele

pfiedem vyÏádat pfiíslib pojistného krytí. Pfii poru‰ení této povinnos-

ti poji‰tûn˘m, nebo jeho právním zástupcem, je soupojistitel opráv-

nûn pojistné plnûní odmítnout, pfiípadnû sníÏit, podle toho, jak˘ vliv

mûlo toto poru‰ení na rozsah jeho povinnosti plnit.

âlánek 8

Hodnocení vyhlídek na úspûch

8.1 Dojde-li soupojistitel k závûru, Ïe neexistují dostateãné vyhlídky na

úspû‰né vyfiízení pojistné události, je povinen sdûlit to neprodlenû

zároveÀ s udáním dÛvodÛ poji‰tûnému, kterému tímto nevzniká ná-

rok na pojistné plnûní.  

8.2 Pokud poji‰tûn˘ nesouhlasí s názorem soupojistitele, mÛÏe poÏado-

vat provedení expertního fiízení. Za tím úãelem je povinen do 14

dnÛ po odmítnutí plnûní ze strany soupojistitele oznámit mu svého

právního zástupce pro expertní fiízení. Soupojistitel poté musí do

dal‰ích 14 dnÛ povûfiit svého právního zástupce, aby zahájil expert-

ní fiízení.

8.3 Pokud dojdou oba právní zástupci bûhem expertního fiízení ke stej-

nému názoru, jsou tímto rozhodnutím poji‰tûn˘ i soupojistitel vázá-

ni. 

8.4 Náklady na expertní fiízení nese soupojistitel, pfiípadnû poji‰tûn˘, 

a to v pomûru úspûchu a neúspûchu v expertním fiízení. Neuãiní-li

právní zástupci shodné nebo Ïádné rozhodnutí, musí kaÏdá strana

nést vlastní náklady.

âlánek 9

¤e‰ení sporÛ vypl˘vajících z poji‰tûní právní ochrany

9.1 Pro fie‰ení sporÛ vypl˘vajících z poji‰tûní právní ochrany má pojist-

ník právo poÏádat soupojistitele o uzavfiení rozhodãí smlouvy a ve-

doucí pojistitel se soupojistitelem jsou povinni rozhodãí smlouvu

podle zvlá‰tního právního pfiedpisu uzavfiít.

9.2 Dojde-li pfii fie‰ení sporu ke stfietu zájmÛ nebo neshodû pfii urovnání

sporu, je soupojistitel povinen informovat pojistníka o jeho právu 

uzavfiít rozhodãí smlouvu podle zvlá‰tního právního pfiedpisu 

a právu fie‰it spor rozhodãím fiízením.

9.3 Dohodnou-li se na tom pojistník se soupojistitelem, je moÏné fie‰it

jak˘koliv spor z poji‰tûní právní ochrany mezi soupojistitelem a po-

jistníkem rovnûÏ v expertním fiízení dle ãlánku 8 DAS/UCZ/Zâ/09.

âlánek 10

Povinnost k souãinnosti

10.1 Poji‰tûn˘ je povinen uãinit v‰e, co by mohlo pfiispût k objasnûní

skutkového stavu vûci. On sám a také povûfien˘ právní zástupce mu-

sí vylouãit v‰e, co by mohlo zpÛsobit zv˘‰ení nákladÛ vedoucího po-

jistitele a soupojistitele. Pfii vyrovnání nesmí b˘t otázka nákladÛ 

uspofiádána nev˘hodnûji, neÏ jak to odpovídá pomûru úspûchu 

a neúspûchu ve vûci. Poji‰tûn˘ se proto zavazuje nepfiistoupit na

Ïádné vyrovnání bez pfiedchozího souhlasu soupojistitele.

10.2 Poji‰tûn˘ je povinen poskytnout vedoucímu pojistiteli a soupojistite-

li souãinnost pfii mimosoudním i soudním vymáhání jím vynaloÏe-

n˘ch nákladÛ a od‰kodnûní od protistrany.

10.3 Poji‰tûn˘ je povinen vyãkat se soudním uplatÀováním sv˘ch nárokÛ,

dokud rozhodnutí v pfiípadném jiném fiízení, které mÛÏe mít v˘-

znam pro zam˘‰len˘ soudní spor, nenabude právní moci, pfiípadnû

se souhlasem soupojistitele uplatnit nejprve jen ãást nárokÛ a aÏ do

pravomocného rozhodnutí zb˘vající nároky neuplatÀovat. Toto v‰ak

neplatí, pokud by mu v dÛsledku prodlení pfiímo hrozil vznik ‰kody.

Koneãné uplatnûní nárokÛ poji‰tûného v plném rozsahu tím není

dotãeno.

10.4 Pfii poru‰ení tûchto povinností poji‰tûn˘m je soupojistitel oprávnûn

pojistné plnûní odmítnout, pfiípadnû sníÏit, podle toho, jak˘ vliv mû-

lo toto poru‰ení na rozsah jeho povinnosti plnit.

âlánek 11

Pfiechod práv a povinností

11.1 Zemfie-li poji‰tûn˘, pfiechází právo na pojistné plnûní z pojistné 

události vzniklé pfied smrtí poji‰tûného na právoplatné dûdice.

11.2 Dojde-li k zániku poji‰tûného, kter˘ je právnickou osobou, pfiechází

právo na pojistné plnûní z pojistné události vzniklé pfied zánikem po-

ji‰tûného na právní nástupce.

âlánek 12

Tyto pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 7. 2009.
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âlánek 1

Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto speciální ãástí pojistn˘ch podmínek (dále jen

„DAS/UCZ/V/09“), zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek (dále jen

„DAS/UCZ/Zâ/09“) a V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná

ãást – UCZ/05 (dále jen „UCZ/05“),  které spolu tvofií nedílnou souãást.

âlánek 2

Pfiedmût poji‰tûní, poji‰tûní, zánik poji‰tûní 

2.1 Pfiedmût poji‰tûní je prosazování právních zájmÛ souvisejících s vo-

zidlem uveden˘m v pojistné smlouvû.

2.2 Poji‰tûné osoby

Poji‰tûn˘m je osoba, které vznikají z poji‰tûní práva a povinnosti 

a na jejíÏ právní spory se poji‰tûní vztahuje, a to konkrétnû:

a) vlastník, provozovatel nebo nájemce vozidla,

b) kaÏd˘ oprávnûn˘ fiidiã vozidla, kter˘ vlastní pfiíslu‰né platné fiidiãské 

oprávnûní, pokud je fiidiãské oprávnûní dle pfiíslu‰n˘ch právních pfied-

pisÛ potfieba,

c) cestující oprávnûnû pfiepravovaní ve  vozidle.

2.3 Poji‰tûn˘m není leasingová spoleãnost, která je vlastníkem (pronají-

matelem) vozidla uvedeného v pojistné smlouvû v pfiípadû, Ïe vo-

zidlo uvedené v pojistné smlouvû je pfiedmûtem finanãního proná-

jmu s jeho následnou koupí (finanãní leasing).

2.4 Poji‰tûní mají právo na pojistné plnûní pouze pfii pojistné události,

která vznikne v souvislosti s vozidlem.

2.5 Kromû pfiípadÛ zánikÛ poji‰tûní uveden˘ch v UCZ/05 poji‰tûní zaniká:

a) dnem odcizení vozidla uvedeného v pojistné smlouvû;

b) zmûnou v osobû vlastníka vozidla; je-li v‰ak pojistná smlouva uza-

vfiena leasingov˘m nájemcem vozidla, zmûnou vlastníka vozidla po-

ji‰tûní nezaniká v pfiípadû, kdy dojde ke zmûnû vlastnického práva 

z leasingové spoleãnosti na nájemce vozidla. 

âlánek 3

Vûcn˘ rozsah poji‰tûní

V rámci pfiedpokladÛ uveden˘ch v ãlánku 2 poskytuje vedoucí pojistitel

a soupojistitel právní ochranu v následujících oblastech:

3.1 Obãanskoprávní nároky na náhradu ‰kody

Uplatnûní oprávnûn˘ch nárokÛ poji‰tûného na náhradu ‰kody, za-

kládajících se na ustanoveních o mimosmluvní zákonné odpovûd-

nosti, jestliÏe poji‰tûn˘ utrpí újmu na zdraví, vûcnou nebo jinou ma-

jetkovou ‰kodu.

3.2 Trestní a pfiestupkové právo

Obhajoba poji‰tûného v pfiestupkovém nebo trestním fiízení, jeÏ

proti nûmu bylo zahájeno správním orgánem nebo orgánem ãin-

n˘m v trestním fiízení v dÛsledku jednání nebo opomenutí, které

mÛÏe mít za následek postih podle pfiestupkového nebo trestního

zákona, pouze v‰ak, pokud je toto fiízení vedeno pro nedbalostní

trestn˘ ãin uveden˘ v trestním zákonû nebo nedbalostní pfiestupek 

uveden˘ v pfiestupkovém zákonû v oblasti pojistné ochrany.  V pfií-

padû obhajoby poji‰tûného pro jednání nebo opomenutí spáchané

mimo území âeské republiky se pojistné plnûní poskytne v pfiípadû,

Ïe takovéto jednání ãi opomenutí by mohlo mít za následek postih

pro nedbalostní trestn˘ ãin uveden˘ v trestním zákonû âeské re-

publiky nebo nedbalostní pfiestupek uveden˘ v pfiestupkovém záko-

nû âeské republiky v pfiípadû, Ïe by k jednání ãi opomenutí do‰lo na

území âeské republiky.

3.3 Odebrání prÛkazu

Právní zastoupení poji‰tûného v pfiípadû fiízení s pfiíslu‰n˘mi státní-

mi orgány v souvislosti s odebráním nebo odejmutím a navrácením

osvûdãení o technickém prÛkazu nebo fiidiãského oprávnûní anebo

fiidiãského prÛkazu.

3.4 Pojistné právo

Hájení zájmÛ poji‰tûného ve sporech vznikl˘ch na základû pojist-

n˘ch smluv uzavfien˘ch s ostatními pojistiteli, pokud poji‰tûn˘ 

v tûchto sporech vystupuje jako pojistník nebo poji‰tûn˘ ve vztahu

k tomuto jinému pojistiteli. Ustanovení odst. 4.2 DAS/UCZ/Zâ/09

zÛstávají tímto nedotãena.

Právní ochrana se v‰ak vztahuje pouze na hájení právních zájmÛ po-

ji‰tûného ve sporech s jin˘mi poji‰Èovnami, které mají sídlo na území

âeské republiky a provozují v souladu s pfiíslu‰n˘mi právními pfiedpi-

sy poji‰Èovací ãinnost na území âeské republiky, pokud fie‰ení sporu

podléhá v˘luãné pravomoci soudÛ âeské republiky a pokud souãasnû

poji‰tûn˘ v tûchto sporech vystupuje jako pojistník nebo poji‰tûn˘ ve

vztahu k tomuto jinému pojistiteli.

Na rozdíl od odst. 2.4 DAS/UCZ/Zâ/09 se stanovuje, Ïe za datum

vzniku pojistné události se povaÏuje okamÏik vzniku ‰kodní události

(napfi. datum odcizení pfiedmûtu poji‰tûní, zpÛsobení nehody, vznik

Ïivelné pohromy apod.), která zakládá nárok na pojistné plnûní vÛ-

ãi jinému pojistiteli. Ustanovení odst. 2.5 a 2.6 DAS/UCZ/Zâ/09 zÛ-

stávají tímto nedotãena a vztahují se i na oblast pojistného práva. 

3.5 Závazkové právo

Hájení zájmÛ poji‰tûného v pfiípadû sporÛ, vznikl˘ch v dÛsledku po-

ru‰ení závazkovûprávních vztahÛ, jejichÏ pfiedmûtem je vozidlo.

Tato právní ochrana se v‰ak neposkytuje v pfiípadû sporÛ:

a) o nichÏ je pfiíslu‰n˘ rozhodovat soud, jehoÏ sídlo se nachází v cizinû,

b) které vypl˘vají ze smluv, jeÏ poji‰tûn˘ soustavnû a za úãelem dosa-

Ïení zisku uzavírá pfii své podnikatelské ãinnosti, t˘kající se vozidel.

âlánek 4

Územní rozsah platnosti

Není-li ujednáno jinak, vztahuje se poji‰tûní na v‰echny pojistné událos-

ti, jeÏ nastaly ve státech Evropské unie a ostatních evropsk˘ch státech s

v˘jimkou zemí b˘valého Sovûtského svazu nepatfiících do Evropské unie

a Turecka a které podléhají pravomoci soudu pfiíslu‰ného státu. V˘luka

t˘kající se pojistn˘ch sporÛ zakotvená v odst. 3.4 DAS/UCZ/V/09 a zá-

vazkovûprávních sporÛ zakotvená v odst. 3.5 písm. a) DAS/UCZ/V/09 zÛ-

stává tímto nedotãena.

âlánek 5

V˘luky

Kromû v˘luk uveden˘ch v DAS/UCZ/Zâ/09  nezahrnuje pojistná ochra-

na následující pfiípady:

DAS/UCZ/V/09

V‰eobecné pojistné podmínky pro poji‰tûní právní ochrany
Poji‰tûní právní ochrany vozidel
- speciální ãást -

D.A.S. poji‰Èovna právní ochrany, a.s.

Zapsána u Mûstského soudu v Praze,

oddíl B, vloÏka 2979

Bene‰ovská 40, 101 00  Praha 10

Iâ: 61860701
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5.1 právních sporÛ mezi poji‰tûn˘mi danou pojistnou smlouvou; toto

v‰ak neplatí v pfiípadû prosazování zájmÛ pojistníka ve sporech 

s ostatními poji‰tûn˘mi,

5.2 obhajoby poji‰tûného v dÛsledku pojistné události, která nastala pfii

fiízení vozidla bez platného osvûdãení o technickém prÛkazu, nebo

bez pfiíslu‰ného platného fiidiãského oprávnûní, je-li osvûdãení 

o technickém prÛkazu nebo fiidiãsk˘ prÛkaz dle pfiíslu‰n˘ch právních

pfiedpisÛ potfieba,

5.3 obhajoby v celním a daÀovém fiízení,

5.4 právních sporÛ, které vznikly v dÛsledku aktivní úãasti na motoris-

tick˘ch sportovních závodech a soutûÏích vãetnû tréninkov˘ch jízd,

5.5 uplatÀování nárokÛ na náhradu ‰kody vzniklé na pfiepravovaném

nákladu, jehoÏ není poji‰tûná osoba vlastníkem, jakoÏ i na hájení zá-

jmÛ ve sporech souvisejících s tímto nákladem, není-li v pojistné

smlouvû stanoveno jinak,

5.6 právních sporÛ, které se vztahují k vozidlÛm registrovan˘m ve státû,

kter˘ není ãlenem Evropské unie,

5.7 právních sporÛ ze v‰ech oblastí, které nejsou uvedeny v ãl. 3

DAS/UCZ/V/09.

âlánek 6

Pfiipoji‰tûní

Prostfiednictvím v pojistné smlouvû sjednaného pfiipoji‰tûní mÛÏe b˘t po-

jistná ochrana roz‰ífiena o hájení právních zájmÛ poji‰tûného ve sporech

z pojistn˘ch smluv o poji‰tûní odpovûdnosti dopravce za ‰kody souvise-

jící s pfiepravovan˘m nákladem, jehoÏ není poji‰tûn˘ vlastníkem.

âlánek 7

Tyto pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 7. 2009.
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âlánek 1

Úvodní ustanovení

Poji‰tûní je upraveno touto speciální ãástí pojistn˘ch podmínek (dále jen

„DAS/UCZ/¤/09“), zvlá‰tní ãástí pojistn˘ch podmínek (dále jen

„DAS/UCZ/Zâ/09“) a V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná

ãást – UCZ/05 (dále jen „UCZ/05“),  které spolu tvofií nedílnou souãást.

âlánek 2

Pfiedmût poji‰tûní a poji‰tûné osoby

2.1 Pfiedmût poji‰tûní

Pfiedmûtem poji‰tûní je prosazování právních zájmÛ poji‰tûného

souvisejících s fiízením vozidla.

2.2 Poji‰tûné osoby

Poji‰tûn˘m je osoba, které vznikají z poji‰tûní práva a povinnosti, na

jejíÏ právní spory se poji‰tûní vztahuje a která je uvedena v pojistné

smlouvû, a to konkrétnû fiidiã pfii fiízení vozidla.

2.3 Poji‰tûn˘ má právo na pojistné plnûní pouze pfii pojistné události,

která vznikne v souvislosti s fiízením vozidla.

âlánek 3

Vûcn˘ rozsah poji‰tûní

V rámci pfiedpokladÛ uveden˘ch v ãlánku 2 poskytuje vedoucí pojistitel

a soupojistitel právní ochranu v následujících oblastech:

3.1 Obãanskoprávní nároky na náhradu ‰kody

Uplatnûní oprávnûn˘ch nárokÛ poji‰tûné osoby na náhradu ‰kody,

zakládajících se na ustanoveních o mimosmluvní zákonné odpovûd-

nosti, jestliÏe poji‰tûn˘ utrpí újmu na zdraví, vûcnou nebo jinou ma-

jetkovou ‰kodu.

3.2 Trestní a pfiestupkové právo

Obhajoba poji‰tûného v pfiestupkovém nebo trestním fiízení, jeÏ

proti nûmu bylo zahájeno správním orgánem nebo orgánem ãin-

n˘m v trestním fiízení v dÛsledku jednání nebo opomenutí, které

mÛÏe mít za následek postih podle pfiestupkového nebo trestního

zákona, pouze v‰ak, pokud je toto fiízení vedeno pro nedbalostní

trestn˘ ãin uveden˘ v trestním zákonû nebo nedbalostní pfiestupek 

uveden˘ v pfiestupkovém zákonû v oblasti pojistné ochrany.  V pfií-

padû obhajoby poji‰tûného pro jednání nebo opomenutí spáchané

mimo území âeské republiky se pojistné plnûní poskytne v pfiípadû,

Ïe takovéto jednání ãi opomenutí by mohlo mít za následek postih

pro nedbalostní trestn˘ ãin uveden˘ v trestním zákonû âeské re-

publiky nebo nedbalostní pfiestupek uveden˘ v pfiestupkovém záko-

nû âeské republiky v pfiípadû, Ïe by k jednání ãi opomenutí do‰lo na

území âeské republiky.

3.3 Odebrání prÛkazu

Právní zastoupení poji‰tûného v pfiípadû fiízení s pfiíslu‰n˘mi státní-

mi orgány v souvislosti s odebráním nebo odejmutím a navrácením

fiidiãského oprávnûní nebo fiidiãského prÛkazu.

3.4 Pojistné právo

Hájení zájmÛ poji‰tûného ve sporech vznikl˘ch na základû pojist-

n˘ch smluv uzavfien˘ch s ostatními pojistiteli, pokud poji‰tûn˘ 

v tûchto sporech vystupuje jako pojistník nebo poji‰tûn˘ ve vztahu

k tomuto jinému pojistiteli. Ustanovení odst. 4.2 DAS/UCZ/Zâ/09

zÛstávají tímto nedotãena.

Na rozdíl od odst. 2.4 DAS/UCZ/Zâ/09 se stanovuje, Ïe za datum

vzniku pojistné události se povaÏuje okamÏik vzniku ‰kodní události

(napfi. datum odcizení pfiedmûtu poji‰tûní, zpÛsobení nehody, vznik

Ïivelné pohromy apod.), která zakládá nárok na pojistné plnûní vÛ-

ãi jinému pojistiteli. Ustanovení odst. 2.5 a 2.6 DAS/UCZ/Zâ/09  zÛ-

stávají tímto nedotãena a vztahují se i na oblast pojistného práva. 

âlánek 4

Územní rozsah platnosti

Není-li ujednáno jinak, vztahuje se poji‰tûní na v‰echny pojistné událos-

ti, jeÏ nastaly ve státech Evropské unie a ostatních evropsk˘ch státech 

s v˘jimkou zemí b˘valého Sovûtského svazu nepatfiících do Evropské 

unie a Turecka a které podléhají pravomoci soudu pfiíslu‰ného státu.

âlánek 5

V˘luky

Kromû v˘luk uveden˘ch v  DAS/UCZ/Zâ/09 nezahrnuje pojistná ochra-

na následující pfiípady:

5.1 obhajobu poji‰tûného v dÛsledku pojistné události, která nastala pfii

fiízení vozidla bez platného osvûdãení o technickém prÛkazu, nebo

bez pfiíslu‰ného platného fiidiãského oprávnûní, je-li k fiízení dle pfií-

slu‰n˘ch právních pfiedpisÛ potfieba,

5.2 obhajobu v celním a daÀovém fiízení,

5.3 právní spory, které vznikly v dÛsledku aktivní úãasti na motoristic-

k˘ch sportovních závodech a soutûÏích vã. tréninkov˘ch jízd,

5.4 hájení zájmÛ t˘kajících se vozidla, 

5.5 hájení zájmÛ t˘kajících se pfiepravovaného nákladu, jehoÏ není po-

ji‰tûn˘ vlastníkem, 

5.6 právní spory ze v‰ech oblastí, které nejsou uvedeny v ãl. 3

DAS/UCZ/¤/09.

âlánek 6

Tyto pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1. 7. 2009.

DAS/UCZ/¤/09

V‰eobecné pojistné podmínky pro poji‰tûní právní ochrany
Poji‰tûní právní ochrany fiidiãe
- speciální ãást -

D.A.S. poji‰Èovna právní ochrany, a.s.

Zapsána u Mûstského soudu v Praze,

oddíl B, vloÏka 2979

Bene‰ovská 40, 101 00  Praha 10

Iâ: 61860701
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1. Na rozdíl od odst. 2.1 DAS/UCZ/V/09 v pfiípadû v pojistné smlouvû

sjednaného rozsahu poji‰tûní „Souprava“ poskytne pojistitel pojist-

né plnûní dle DAS/UCZ/V/09 také v pfiípadû pojistn˘ch událostí sou-

visejících s návûsy nebo pfiívûsy spfiaÏen˘mi s taÏn˘mi vozidly poji‰-

tûn˘mi touto pojistnou smlouvou, av‰ak v˘luãnû u takov˘ch událos-

tí, které vznikly pfii spfiaÏení návûsu nebo pfiívûsu s poji‰tûn˘m taÏ-

n˘m vozidlem nebo pfiímo souvisí s takovouto událostí. Oproti odst.

2.1 DAS/UCZ/V/09 se sjednává, Ïe identifikaãní údaje tûchto návû-

sÛ nebo pfiívûsÛ se neuvádûjí v pojistné smlouvû. Na rozdíl od odst.

2.2 DAS/UCZ/V/09 v pfiípadû v pojistné smlouvû sjednaného rozsa-

hu poji‰tûní „Souprava“ jsou poji‰tûn˘mi osobami pouze vlastník,

provozovatel nebo nájemce vozidla a cestující oprávnûnû pfiepravo-

vaní ve vozidle. 

2. Na rozdíl od odst. 2.2. DAS/UCZ/V/09 v pfiípadû v pojistné smlou-

vû sjednaného rozsahu poji‰tûní „Vozidlo“  jsou poji‰tûn˘mi osoba-

mi pouze vlastník, provozovatel nebo nájemce vozidla a cestující 

oprávnûnû pfiepravovaní ve vozidle. 

3. Tato smluvní ujednání nab˘vají úãinnosti dnem 1. 7. 2009.

DAS/UCZ/V/SU/09

V‰eobecné pojistné podmínky pro poji‰tûní právní ochrany
Poji‰tûní právní ochrany vozidel
- smluvní ujednání -

D.A.S. poji‰Èovna právní ochrany, a.s.

Zapsána u Mûstského soudu v Praze,

oddíl B, vloÏka 2979

Bene‰ovská 40, 101 00  Praha 10

Iâ: 61860701
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V pfiípadû, Ïe nastane pojistná událost pfiedvídaná pojistnou smlou-

vou a pojistn˘mi podmínkami a Vy se ocitnete v situaci, kdy budete

potfiebovat právní ochranu, obraÈte se na nás nûkter˘m z následují-

cích zpÛsobÛ:

Telefonicky

V kaÏd˘ pracovní den v dobû od 8:00 do 16:00 je Vám k dispozici

pfiímá linka právního oddûlení na telefonním ãísle

+420 267 990 777

Na této lince Vám specialisté D.A.S. v rámci právního poradenství

pomohou Vá‰ problém vyfie‰it a doporuãí Vám dal‰í postup.

V krizov˘ch situacích (napfiíklad pfii dopravní nehodû) mÛÏete vyuÏít

tísÀovou linku právního oddûlení na telefonním ãísle

+ 420 603 500 005

TísÀová linka je v provozu 24 hodin dennû po 365 dní v roce.

TísÀová linka má omezenou kapacitu, proto ji pouÏívejte jen ve sku-

teãnû naléhav˘ch a neodkladn˘ch situacích. V ostatních pfiípadech

kontaktujte pfiímou linku právního oddûlení.

Postup pfii telefonické Ïádosti o poskytnutí právní ochrany / právní

porady:

a) Sdûlte ãíslo Va‰í pojistné smlouvy

b) Struãnû popi‰te vûcnou podstatu Va‰eho problému

c) Formulujte Vá‰ poÏadavek

V pfiípadû, Ïe Vá‰ problém nelze vyfie‰it telefonickou právní pora-

dou, je nezbytné, abyste poÏádali o poskytnutí právní ochrany píse-

mnou formou, a to:

Dopisem

Dopisy posílejte na adresu D.A.S. poji‰Èovna právní ochrany, a.s.,

Bene‰ovská 40, 101 00 Praha 10, âeská republika.

Faxem

Faxové zprávy posílejte na faxové ãíslo +420 267 990 799.

E-mailem

Elektronické zprávy posílejte na adresu pravni@das.cz

Postup pfií písemné Ïádosti poskytnutí právní ochrany / právní porady:

a) Uveìte ãíslo pojistné smlouvy

b) Popi‰te vûcnou podstatu Va‰eho problému

c) PfiiloÏte ve‰keré dostupné doklady

d) Formulujte Vá‰ poÏadavek na právní ochranu

e) Sdûlte jméno a adresu právního zástupce, kterého hodláte 

v pfiípadû potfieby povûfiit Va‰ím zastupováním nebo sdûlte,

Ïe jeho v˘bûr ponecháváte na D.A.S.

f) ZdÛraznûte existenci lhÛt, vãetnû data pfievzetí dokumentÛ, ze

kter˘ch tato lhÛta vypl˘vá (POZOR, LHÒTA, SPùCHÁ apod.)

Formuláfi „Oznámení pojistné události“

V pfiípadû písemné Ïádosti o poskytnutí právní ochrany je vhodné

vyuÏít formuláfi „Oznámení pojistné události“ a vyplnit v nûm pfií-

slu‰né kolonky. Formuláfi „Oznámení pojistné události“ si mÛÏete

vyÏádat u poji‰Èovacího zprostfiedkovatele spravujícího Va‰i pojist-

nou smlouvu. Formuláfi je k dispozici rovnûÏ na internetov˘ch strán-

kách D.A.S. na adrese www.das.cz.

Volná forma Ïádosti

Není-li vyuÏití formuláfie „Oznámení pojistné události“ moÏné nebo

vyuÏití tohoto univerzálního formuláfie není s ohledem na charakter

pojistné události vhodné, je moÏné o právní ochranu poÏádat vol-

nou formou (zpravidla dopisem). V takovém pfiípadû je vÏdy dÛleÏi-

té uvést ãíslo pojistné smlouvy (popfiípadû rodné ãíslo nebo Iâ) 

a Va‰e aktuální kontaktní údaje, na kter˘ch je moÏné se s Vámi 

spojit.

âíslo pojistné smlouvy

âíslo pojistné smlouvy je uvedeno v záhlaví pojistky. Budete-li Ïádat

o poskytnutí právní ochrany pfied doruãením pojistky, je tfieba mís-

to ãísla pojistné smlouvy uvést rodné ãíslo nebo Iâ.

Pojistné krytí

K otázce pojistného krytí je moÏné zaujmout v telefonickém kontak-

tu vÏdy pouze pfiedbûÏné stanovisko. Závazné stanovisko právního

oddûlení mÛÏete obdrÏet pouze v písemné formû po pfiedloÏení

v‰ech souvisejících dokladÛ.

Doporuãen˘ postup pfii Ïádosti o poskytnutí právní ochrany
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Adresa pro doruãování:
D.A.S. poji‰Èovna právní ochrany, a.s.
Bene‰ovská 40, 101 00 Praha 10
Iâ: 61860701
Telefon: +420 267 990 711, fax: +420 267 990 799
E-mail: pravni@das.cz

Oznámení pojistné události

Osobní údaje

Pojistník 

Plátce pojistného

âíslo nové pojistné smlouvy

Jméno, pfiíjmení (obchodní jméno)

V jaké oblasti poÏadujete právní ochranu:

Va‰e vozidlo:

Vy‰etfiení pojistné události orgánem policie:

Údaje o osobû, která poÏaduje právní ochranu:

Pojistná událost:

VÛãi komu své nároky uplatÀujete:

Pokud byla ‰koda zpÛsobena provozem jiného motorového vozidla, potom údaje o tomto vozidle:

Pokud bylo po‰kozeno va‰e vozidlo:

rodné ãíslo / Iâ

Jméno, pfiíjmení, bydli‰tû / sídlo majitele vozidla v dobû nehody rodné ãíslo / Iâ

Jméno, pfiíjmení, bydli‰tû / sídlo fiidiãe vozidla v dobû nehody rodné ãíslo

Jméno, pfiíjmení, bydli‰tû / sídlo majitele vozidla v dobû nehody rodné ãíslo / Iâ

Jméno, pfiíjmení, bydli‰tû / sídlo fiidiãe vozidla v dobû nehody rodné ãíslo

pokud ne, kde a kdy mÛÏe b˘t prohlédnuto

kde a kdy bude (byla provedena oprava doba trvání opravy

uplatnil proti vám druh˘ úãastník nehody své nároky (pokud ano, jaké)?

povinné ruãení (kde, ã. smlouvy)

místo datum a ãas

Ulice, ã.p., obec, PSâ

Jméno, pfiíjmení (obchodní jméno) rodné ãíslo / Iâ

Ulice, ã.p., obec, PSâ

Registraãní znaãka / SPZ

Registraãní znaãka / SPZ

Datum v˘roby Stav tachometru bylo vozidlo jiÏ dfiíve opravováno (rok, náklady, opravy)

Tovární znaãka

Tovární znaãka povinné ruãení (kde, ã. smlouvy)

kter˘m orgánem

kter˘m orgánem

Obsah motoru

havarijní poji‰tûní (kde, ã.smlouvy)

PoÏadujete plnûní ze svého havarijního

vztah k plátci pojistného

bankovní spojení (penûÏní ústav, ãíslo úãtu) telefon fax

zamûstnání, pfiedmût podnikání plátce DPH

ANO NE

ANO NE

bylo vozidlo fiízeno pod vlivem alkoholu

ANO NE

bylo vozidlo prohlédnuto likvidátorem poji‰’tovny (pokud ano, které a kdy)

ANO NE

ANO NE

vy‰etfiena pokud ne, proã

ANO NE

pokud ano, kdy 

s jak˘m v˘sledkem (kdo zaplatil blokovou pokutu)

proti komu

máte k dispozici zápis o prohlídce

ANO NE

máte k dispozici protokol

ANO NE

je vedeno trestní (pfiestupkové fiízení)

ANO NE

byla (a k˘m) pofiízena fotodokumentace

policie likvidátor po‰kozen˘ opravna

leasing

ANO NE

náhrada ‰kody

smluvní spor

trestní / pfiestupkové právo

nájemní, vlastnické, sousedské právo

pojistné právo

pracovní právo

právní porada

V
y
p

lÀ
u
jt

e
 v

Ïd
y

V
y
p

lÀ
u
jt

e
 p

o
u
ze

 v
 p

fií
p

a
d

û
 p

rá
v
n

í 
o
c
h

ra
n

y
 v

o
zi

d
la

 /
 fi

id
iã

e
V
yp

lÀ
u
jt
e 

p
o
u
ze

 v
 p

fií
p
ad

û 
n
áh

ra
d
y 

‰k
o
d
y,

 t
re

st
n
íh

o
 p

rá
va

, 
sp

o
rÛ

 z
 p

o
ji‰

tû
n
í

EU 4151/1



Osobní údaje

Pojistník 

Plátce pojistného

Svûdek pojistné události:

Smlouva která byla poru‰ena:

Poji‰tûn˘ objekt:

Rozsah a druh nárokÛ:   (‰koda na vozidle, u‰l˘ zisk, jiná vûcná ‰koda, náklady na odtaÏení, zranûní aj.)

1.

2.

3.

rodné ãíslo 

adresa

vztah osoby, která poÏaduje právní ochranu, k tomuto objektu

jaké právní zájmy mají b˘t chránûny

kdy do‰lo poprvé k poru‰ení povinností, v jejímÏ dÛsledku je poÏadována právní ochrana o jaké poru‰ení se jedná

o jakou smlouvu se jedná kdy byla uzavfiena

kdy byla poru‰ena

jaké právní zájmy mají b˘t chránûny

jak byla poru‰enak˘m byla poru‰ena

bude-li nutné povûfiit hájením va‰ich zájmÛ právního zástupce (advokáta), pfienecháte jeho volbu na D.A.S.

ZplnomocÀuji(eme) D.A.S. poji‰’tovnu právní ochrany, a.s., k vyfiízení m˘ch (na‰ich) nárokÛ z této pojistné události a k vedení v‰ech jednání s tím spojen˘ch.

Poãet pfiíloh:

Formuláfi, prosíme, vyplÀte ãitelnû a vãetnû pfiíloh za‰lete na v˘‰e uvedenou adresu D.A.S. poji‰Èovny právní ochrany, a.s. 

ANO NE

jméno, adresa, telefon zvoleného advokáta
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Va‰e vylíãení prÛbûhu pojistné události:   (se skicou, vãetnû ãasového sledu událostí)

V ãem konkrétnû potfiebujete pomoci a dal‰í informace, které je dle va‰eho názoru tfieba doplnit:

Místo, datum Podpis (razítko) pojistníka (poji‰tûného) Za D.A.S. pfievzal (datum, jméno, pfiíjmení, podpis)


