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Právní ochrana 
pro případ úrazu

Úraz může komukoli zásadním způsobem změnit život, a  proto je právní ochrana pro případ 
úrazu velmi důležitá. Právní ochranu pro případ úrazu (včetně úrazu při podnikání či zaměstnání) 
si sjednávají jednotlivci buď samostatně za 1 000 Kč na osobu ročně, nebo jako doplněk k jiným 
druhům právní ochrany. 

Za klienta hradíme náklady spojené s právní ochranou až do výše 1 000 000 Kč za každou pojistnou 
událost.

NA CO SE PRÁVNÍ OCHRANA PRO PŘÍPAD ÚRAZU VZTAHUJE?
Právní ochrana pro případ úrazu se vztahuje na  prosazování právních zájmů pojištěné osoby 
v souvislosti s úrazem, a to i v případě výdělečné činnosti, kterou může být jak pracovní činnost, tak 
podnikání. Podle okolností vzniku úrazu se může jednat o spory:

•  týkající se odškodnění od viníka úrazu nebo od osoby, která je ze zákona povinna úraz 
odškodnit (např. zaměstnavatel při pracovním úrazu svého zaměstnance, majitel 
zledovatělého chodníku, na kterém došlo k úrazu apod.),

•  související s pojistnými smlouvami zraněné osoby (průtahy s vyplácením pojistného plnění, 
odmítnutí pojistného plnění z úrazového pojištění apod.).

JAKÉ OSOBY PRÁVNÍ OCHRANA PRO PŘÍPAD ÚRAZU CHRÁNÍ?
Pojištěnou osobou v právní ochraně pro případ úrazu je fyzická osoba uvedená v pojistné smlouvě.

V JAKÝCH OBLASTECH SE PRÁVNÍ OCHRANA PRO PŘÍPAD ÚRAZU POSKYTUJE?

NÁROKY NA NÁHRADU ÚJMY V SOUVISLOSTI S ÚRAZEM
Pojištění se vztahuje na  ochranu a  prosazování právních zájmů pojištěného, pokud utrpí úraz 
a v souvislosti s ním uplatňuje proti jiné osobě nárok na náhradu újmy na zdraví nebo na náhradu 
škody na věcech, které měl v okamžiku úrazu na sobě nebo při sobě, či na náhradu jiné újmy na jmění, 
kterou v souvislosti s  tímto úrazem utrpěl, pokud újma byla pojištěnému způsobena porušením 
zákona, nebo pokud se jedná o újmu, za kterou je ve smyslu zákona objektivně odpovědná jiná 
osoba.

Klient při cestě za jakýmkoli účelem (tedy i při výkonu podnikání apod.) utrpěl zranění na neočištěném, 
zledovatělém chodníku. Na  příčinu úrazu má důvěryhodné svědky a  léčení je dlouhodobé. Při 
úrazu došlo k  poškození oděvu, úraz zapříčinil následné snížení příjmu klienta po  dobu léčení 
a rekonvalescence. 

Obdobná situace může nastat také při rekreaci, podnikání, služební cestě, rekreačním sportu, 
v zaměstnání apod.

D.A.S. pro svého klienta zajistí uplatnění nároku na odškodnění u osoby odpovědné za vzniklou 
újmu. Již samotné uplatnění nároků prostřednictvím D.A.S. často urychlí vypořádání náhrady 
vzniklé škody.
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NÁROKY A SPORY ZE SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ V SOUVISLOSTI S ÚRAZEM
Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného ve sporech souvisejících 
s úrazem vyplývajících ze soukromého pojištění, jestliže pojištěný v těchto sporech vystupuje jako 
pojistník, pojištěný či oprávněná osoba.

Klient se zranil a řádně požádal o odškodnění pojišťovnu, u které má sjednáno úrazové pojištění. 
Tato pojišťovna však činila průtahy s vyplacením pojistného plnění. 

D.A.S. zajistí prosazování zájmů klienta ve sporech s ostatními pojistiteli, jestliže jeho spor souvisí 
s úrazem (úrazové pojištění, životní pojištění, pojištění léčebných dávek v případě dlouhodobé 
nemoci aj.).

NA CO SE PRÁVNÍ OCHRANA PRO PŘÍPAD ÚRAZU NEVZTAHUJE?
Kromě výluk uvedených v části „Význam a účel pojištění právní ochrany“ nelze právní ochranu pro 
případ úrazu použít zejména:

•  v případě úrazu, který pojištěný utrpěl jako sportující či soutěžící v souvislosti s jeho aktivní 
účastí na sportovních závodech a soutěžích,

• pro spory související s nemocí z povolání,
•  pro spory související s vozidlem, plavidlem, letadlem nebo jiným dopravním prostředkem, 

pokud podléhají registraci u příslušného orgánu.

JAKÁ JE ÚZEMNÍ PLATNOST PRÁVNÍ OCHRANY PRO PŘÍPAD ÚRAZU?
V  souvislosti s náhradou újmy se právní ochrana pro případ úrazu vztahuje na události, které 
nastaly na území Evropy s výjimkou států bývalého Sovětského svazu nepatřících do Evropské 
unie a Turecka, řídí se místním příslušným právním řádem a jsou projednávány příslušnými místními 
orgány.

V případě nároků a sporů ze soukromého pojištění se právní ochrana pro případ úrazu vztahuje 
na události, které se řídí českým právem a jsou projednávány příslušnými orgány České republiky 
a jejich povaha předpokládá výkon rozhodnutí v České republice podle českého práva.
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