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Právní poradenství 
pro soukromé osoby

Právní poradenství pro soukromé osoby (D.A.S. – Poradenství do kapsy) se soustředí na soukromý 
život jednotlivců. Stojí 980 Kč ročně. Tento produkt poskytuje klientům prvotní jednorázové právní 
porady při řešení jejich konkrétních právních problémů. Tento produkt lze sjednat samostatně 
a  je automatickou součástí fi nančně zvýhodněných kombinovaných pojištění RODINA, PARTNER, 
SINGLE+, SINGLE nebo SENIOR.

Za  klienta hradíme náklady spojené s právní poradou až do  výše 5 000 Kč za  každou pojistnou 
událost.

NA CO SE PRÁVNÍ PORADENSTVÍ VZTAHUJE?  
Právní poradenství poskytujeme pojištěným osobám při řešení jakýchkoli jejich právních problémů, 
které vznikly v době trvání pojištění, pokud se nejedná o problémy související s jejich podnikatelskou 
či jinou samostatně výdělečnou činností nebo s  jejich právními vztahy ve  společnostech, 
družstvech, společenstvích vlastníků jednotek, spolcích a fundacích a jiných obdobných entitách.

Výše zmíněnými právními problémy se rozumí například:

•  pracovní úraz, poškození vozidla, vykradení bytu apod.,
•  trestní, přestupkové, disciplinární, kárné nebo jiné správní řízení vedené proti pojištěnému,
•  odebrání řidičského průkazu,
•  spor o výši pojistného plnění od jiného pojistitele,
•  reklamování zboží,
•  exekuce,
•  insolvence,
•  dopravní nehoda,
•  nevyplacení mzdy,
•  porušení pracovní kázně,
•  porušení povinností ze strany zaměstnavatele,
•  předvolání k podání vysvětlení,
•  řízení o odejmutí invalidního důchodu,
•  jednání o koupi osobního vozidla či rodinného domu,
•  jednání o vzniku či ukončení pracovního poměru,
•  rozvodové řízení apod.
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JAKÉ OSOBY PRÁVNÍ PORADENSTVÍ CHRÁNÍ? 
Pojištěnými osobami v produktu právního poradenství jsou osoba uvedená ve smlouvě a její životní 
partner, pokud s ní žije ve společné domácnosti; a dále osoby žijící s pojištěnou osobou uvedenou 
v pojistné smlouvě ve společné domácnosti, pokud nejsou výdělečně činné.

JAKÝ JE ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ U PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ?
Prvotní jednorázovou právní poradu poskytujeme neprodleně; telefonické poradenství nabízíme 
24 hodin denně 7 dní v týdnu.

JAKÁ JE ÚZEMNÍ PLATNOST PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ?
Prvotní jednorázovou právní poradu poskytujeme pro konkrétní právní problém, jehož řešení se řídí 
českým právem, pro jeho projednávání je dána příslušnost orgánů České republiky a jehož povaha 
předpokládá výkon rozhodnutí v České republice podle českého práva.


