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Článek 1

Úvodní ustanovení
1. Právní asistenční služby, které poskytuje Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou pro pojištění majetku občanů, k němuž jsou právní asistenční služby poskytovány,
včetně pojistných podmínek, těmito Smluvními podmínkami
pro poskytování právních asistenčních služeb k pojištění
domácností a staveb SP PAS 1/14 (dále jen SP PAS) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění.
2. Právní asistenční služby jsou poskytovány v rámci pojištění domácností a staveb v rozsahu sjednaném pojistnou
smlouvou.
3. Právní asistenční služby jsou zabezpečovány společností
GLOBAL ASSISTANCE a.s. (dále jen GA).

3. Právní asistence plus je poskytována v rozsahu:
a) poskytnutí právní konzultace po telefonu v rozsahu
Základní právní asistence;
b) zprostředkování právního zastoupení advokátem a
úhrada nákladů tohoto právního zastoupení v případném soudním sporu v oblastech vymezených v odst.
1, tohoto článku. Úhrada nákladů právního zastoupení
je poskytována pro jednu událost nastalou v jednom
pojistném roce a její výše je limitována částkou 10 000
Kč.

Článek 4

Postup při vyžádání asistenční služby
1. Poskytnutí právní asistenční služby může být pojištěným
vyžadováno pouze na Call centru GA prostřednictví jednotného čísla 1220 platného pro celé území ČR. Call centrum
GA je k dispozici nepřetržitě po dobu 24 hodin, v kterýkoli
den v kalendářním roce.
2. V případě požadavku na poskytnutí právních asistenčních
služeb je pojištěný povinen dispečerovi Call centra GA
sdělit údaje potřebné k identifikaci a ověření nároku na poskytnutí právních asistenčních služeb, zejména počátek a
konec pojištění, sjednaný rozsah právních asistenčních služeb, číslo pojistné smlouvy, jméno a příjmení pojištěného.
Nesdělí-li pojištěný potřebné údaje k okamžitému ověření
jeho nároku na poskytnutí požadovaného rozsahu právních
asistenčních služeb, budou asistenční služby poskytnuty
pouze v rozsahu Základní právní asistence (právní konzultace po telefonu).

Článek 5

Speciální výluky z poskytování právních asistenčních služeb

Článek 2

Vznik práva na poskytnutí právních asistenčních služeb
1. Pojištěnému vzniká právo na poskytnutí právních asistenčních služeb dnem počátku účinnosti pojištění domácností a
staveb.
2. Právo na poskytnutí právních asistenčních služeb vzniká
pojištěnému v případě porušení právní povinnosti nebo jiné
právní skutečnosti vyvolávající potřebu chránit a posazovat
právní zájmy pojištěného.
3. Právní asistenční služby jsou pojištěnému poskytnuty za
podmínky, že k porušení právní povinnosti nebo vzniku jiné
právní skutečnosti vyvolávající potřebu právní ochrany došlo v době trvání pojištění domácností a staveb a na území
České republiky.

Článek 3

Rozsah poskytování právních asistenčních služeb
1. Právní asistenční služby jsou poskytovány v rozsahu
Základní právní asistence a Právní asistence plus v těchto
oblastech:
a) náhrada újmy – uplatnění mimosmluvních oprávněných
nároků pojištěného na náhradu újmy vzniklou v souvislosti s vlastnictvím pojištěného majetku vymezeného
pojistnou smlouvou, která byla pojištěnému způsobena
třetí osobou, jež je podle zákona povinna takovou újmu
nahradit;
b) nájemní právo – ochrana oprávněných zájmů pojištěného v případě porušení povinností vyplývajících z
uzavřené smlouvy o nájmu bytu nebo o nájmu domu;
c) sousedské právo – ochrana oprávněných zájmů pojištěné osoby v sousedských sporech soukromoprávního
charakteru souvisejících s vlastnictvím pojištěného majetku vymezeného pojistnou smlouvou.
2. Základní právní asistence je poskytována v oblastech vymezených v odst. 1, tohoto článku v rozsahu právní konzultace po telefonu. Tyto služby jsou poskytovány max. pro dvě
události nastalé v jednom pojistném roce.
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1. Poskytování právních asistenčních služeb se nevztahuje na
případy:
a) sporů mezi pojištěným a pojistitelem;
b) sporů mezi osobami pojištěnými danou pojistnou
smlouvou;
c) uplatňování nároků převedených na pojištěnou osobu
nebo které pojištěná osoba uplatňuje jménem třetí osoby;
d) sporů vzniklých v souvislosti s podnikatelskou činností
pojištěného;
e) sporů vzniklých v souvislosti s řízením či vlastnictvím
motorového vozidla, letadla, plavidla;
f) v oblasti práva dědického, sociálního zabezpečení, autorského, konkursního, práv duševního vlastnictví, na
ochranu hospodářské soutěže, nekalé soutěže nebo
práv týkajících se družstev, sdružení a spolků;
g) související s plánováním, zřizováním nebo změnami
budov nebo jejich částí, ke kterým je třeba stavebního
povolení nebo ohlášení;
h) vyvlastnění nebo územního řízení;
i) týkající se podílů na obchodní společnosti, tichém
společenství, spekulativních obchodů, jakož i správy a
uložení (depozit) finančních prostředků;
j) celního, finančního nebo daňového práva.
2. Právní asistenční služby nejsou poskytovány v případech,
na které dopadají výluky z pojištění uvedené v pojistných
podmínkách, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy
pro pojištění majetku občanů.

Článek 6

Práva a povinnosti pojištěného
1. Pojištěný má právo svobodného výběru svého právního zástupce. Pojištěný je povinen sdělit poskytovateli asistenčních služeb zvoleného právního zástupce. Do doby, než tak
učiní, není pojistitel povinen nést náklady spojené s tímto
zastoupením.
2. Pokud pojištěný nevyužije práva svobodného výběru právního zástupce, zprostředkuje poskytovatel asistenčních

služeb právního zástupce sám. Pojištěný je povinen neprodleně udělit takto určenému právnímu zástupci plnou moc v
potřebném rozsahu.
3. Vedle povinností stanovených právními předpisy a pojistnou smlouvou má pojištěný tyto další povinnosti:
a) nahradit pojistiteli uhrazené náklady právního zastoupení v případě pravomocného rozhodnutí příslušného
orgánu o spáchání úmyslného trestného činu nebo přestupku pojištěným;
b) přijímat veškerá vhodná opatření k minimalizaci rizika
soudních sporů a s tím spojených nákladů;
c) poskytnout pojistiteli součinnost při přechodu práva
na úhradu pojistitelem zaplacených soudních a mimosoudních nákladů.

Článek 7

Výklad pojmů
1. Za náklady právního zastoupení se považují:
a) odměna a náhrada hotových výdajů právního zástupce
do výše mimosmluvní odměny advokáta v České republice stanovené příslušnými právními předpisy;
b) náklady na soudní poplatky, soudem nařízené znalecké
posudky, na provedení výkonu rozhodnutí, a to vždy na
základě jednoho návrhu na výkon rozhodnutí na jeden
exekuční titul.
2. Pojistným rokem se rozumí 12 kalendářních měsíců po
sobě jdoucích.
3. Pojištěným se rozumí:
a) osoba uvedená v pojistné smlouvě jako pojištěný;
b) manžel nebo manželka pojištěného, pokud žije s pojištěným ve společné domácnosti;
c) druh nebo družka pojištěného, pokud žije s pojištěným
ve společné domácnosti;
d) svobodné děti pojištěného nebo jeho životního partnera až do dovršení 26 let věku, pokud žijí s pojištěným ve
společné domácnosti.
4. Právním zástupcem se rozumí advokát/advokáti, zapsaní
v České advokátní komoře.
5. Právní konzultací po telefonu se rozumí poskytnutí právní porady v rozsahu čl. 3, odst. 1 těchto SP PAS týkající
se právních předpisů platných na území České republiky a
právních vztahů, které se jimi řídí, právníkem.

Článek 9

Závěrečné ustanovení
Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014.

