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kající se právních vztahů, na které se vztahuje sjednané pojištění.
Pojistitel poskytne právní poradu výlučně ve vztahu ke skutečnostem, sporům, nárokům či změně právních poměrů, které nastaly
v době trvání pojištění.

Účelem pojištění právní ochrany je získat pro případ právního problému partnera, na kterého se můžete kdykoliv obrátit
a získat okamžitou telefonickou poradu, který vás bude hájit, zastupovat a bránit jak mimosoudní, tak soudní cestou.

3.2 Služby a náklady v souvislosti s řešením sporu, nároku či řízením
V případě pojistné události poskytne pojistitel kromě právní porady
pojistné plnění v rozsahu:
• služeb vlastních specialistů;
• odměny právního zástupce pojištěného ve výši obvyklé v daném
místě a čase a s přihlédnutím k charakteru a náročnosti právní pomoci maximálně v rozsahu mimosmluvní odměny podle advokátního, notářského či exekutorského tarifu;
• nákladů na soudní či jiný obdobný poplatek v případě soudního či
rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR;
• nákladů na znalecké posudky vyžádané soudem nebo potřebné
v případě mimosoudního vyřizování věci, stanovení výše újmy či její
příčiny, pokud je jejich zpracování nezbytné a účelné; ustanovení čl.
4.2 písm. b) tímto zůstává nedotčeno;
• nákladů na cestu pojištěného k soudnímu řízení, pokud je jeho přítomnost vyžádána soudem;
• náklady na provedení výkonu rozhodnutí s výjimkou nákladů na
služby inkasní agentury či obdobné vymáhací služby;
• náhrady nákladů řízení, kterou je pojištěný povinen na základě
soudního rozhodnutí uhradit protistraně či státu;
• nákladů na jiné úkony, které pojistitel považuje v souvislosti s řešením pojistné události za účelné a jejichž úhradu předem v písemné
formě potvrdil pojištěnému (např. překladatelské či tlumočnické
služby).
Ve všech výše uvedených případech pojistitel hradí pouze nezbytné
a účelně vynaložené náklady v běžné výši.

Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo zmírnit nepříznivé důsledky právních sporů. Pojištění právní
ochrany podporuje pojištěného nejen radou, ale i skutkem
při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje
riziko vzniklých nákladů.
Účelem pojištění právní ochrany je zajistit pojištěnému spolehlivé právní zázemí a zbavit ho obav z nepřiměřených nákladů za právní služby a časové náročnosti při prosazování
jeho právních zájmů.
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ)

1.1 Pojištění právní ochrany je upraveno touto zvláštní částí pojistných
podmínek (dále jen „DAS/UCZ/ZČ/14“), Všeobecnými pojistnými
podmínkami – obecná část – UCZ/14 (dále jen „UCZ/14“), příslušnou speciální částí pojistných podmínek, případně smluvními
ujednáními, které spolu tvoří nedílnou součást (společně dále také
jen „Smluvní dokumenty“). V případě, že některý z výše uvedených
Smluvních dokumentů obsahuje v souladu se zákonem odchylnou
úpravu, platí toto pořadí speciality úprav: 1) smluvní ujednání, 2)
pojistná smlouva, 3) speciální část pojistných podmínek, 4) zvláštní
část pojistných podmínek, 5) obecná část pojistných podmínek.
1.2 Pojištění právní ochrany je soukromým škodovým pojištěním.

3.3 Kauce a jistota
Pojistitel v případě pojistné události poskytne dále pojištěnému
bezúročnou zápůjčku:
• na složení jistoty k zajištění náhrady újmy, která by mohla vzniknout
předběžným opatřením v občanském soudním řízení před soudy
České republiky;
• na složení peněžité záruky (kauce) za účelem vyloučení vyšetřovací
vazby pojištěného.
V případě, že je jistota či záruka pojištěnému vrácena či je o ní jinak
pravomocně rozhodnuto, je pojištěný povinen ji bez zbytečného
odkladu vrátit pojistiteli.

1.3 Oprávněnou osobou je pojištěný.
1.4 Pojištění právní ochrany se sjednává jakožto soupojištění, přičemž
vedoucím pojistitelem je UNIQA pojišťovna a. s. (dále jen „vedoucí pojistitel“) a soupojistitelem je D.A.S pojišťovna právní ochrany, a. s. (dále
jen „soupojistitel“). Podíl vedoucího pojistitele na právech a závazcích
plynoucích ze soupojištění je stanoven na 25 % a podíl soupojistitele
je stanoven na 75 %. Vyřizováním škodních událostí a veškerých úkonů
s tím souvisejících je pověřen výlučně soupojistitel. Správou soupojištění, příjmem pojistného a ostatními záležitostmi souvisejícími
s pojištěním právní ochrany je pověřen výlučně vedoucí pojistitel.
2.

4.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
(NA CO SE POJIŠTĚNÍ VZTAHUJE)

Pojištění se vztahuje na situace, kdy je třeba chránit či prosazovat oprávněné právní zájmy pojištěného, a které nastanou v době trvání pojištění v oblasti právních vztahů, které
jsou pojištěny. Pojištění se však na takové situace vztahuje,
pouze pokud vyplývají ze skutečností (sporů, porušení povinností, jednání a jiných skutečností), které rovněž nastaly
v době trvání pojištění (nikoliv před jeho sjednáním).

Konkrétní oblast právních vztahů, na které se pojištění vztahuje, je vymezena v příslušné speciální části pojistných podmínek. Přečtěte si proto pozorně speciální část pojistných
podmínek vztahující se k druhu pojištění, který jste zvolili.
2.1 Z pojištění právní ochrany poskytuje pojistitel právní poradu, služby vlastních specialistů a hradí náklady pojištěného, které vznikají
za účelem ochrany a prosazování oprávněných právních zájmů
pojištěného v právních vztazích, které jsou podrobně vymezeny
v příslušné speciální části pojistných podmínek.

4.1 S výjimkou případů uvedených níže se za pojistnou událost považuje porušení právní povinnosti či jiná právní skutečnost, které nastaly
v době trvání tohoto pojištění a v jejichž důsledku vznikla potřeba
chránit či prosazovat právní zájmy pojištěného v oblasti pojištěných
právních vztahů.
4.2 V níže uvedených případech se za pojistnou událost považuje:

2.2 V případě nároků na náhradu újmy se pojištění vztahuje pouze na
případy, kdy nárok na náhradu újmy uplatňuje pojištěný proti třetí
osobě (nikoliv třetí osoba proti pojištěnému). V případě trestního či
přestupkového řízení se pojištění vztahuje pouze na případy, kdy je
trestní či přestupkové řízení vedeno proti pojištěnému.
3.

POJISTNÁ UDÁLOST
(CO JE POJISTNOU UDÁLOSTÍ A KDY NASTÁVÁ)

ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ
(CO POJISTITEL Z POJIŠTĚNÍ POSKYTUJE A HRADÍ)

3.1 Právní porada
Pojistitel poskytne pojištěnému jednorázovou právní poradu tý1

a)

jsou-li pojištěny spory a nároky na náhradu újmy – skutečnost či
událost zakládající nárok na náhradu újmy;

b)

jsou-li pojištěny spory a nároky z vadného plnění či záruky –
projevení se vady, ke kterému došlo v době trvání pojištění a které
zakládá nárok pojištěného z vadného plnění či záruky; existence
a okamžik projevení se vady musí být na vyžádání pojistitele
doložen znaleckým posudkem zhotoveným na náklady pojištěného;

c)

d)

7.

jsou-li pojištěny spory a nároky z pojištění - vznik pojistné události z
jiného než tohoto pojištění, ke kterému došlo v době trvání tohoto
pojištění;

Tento článek obsahuje obecné výluky. Speciální část pojistných podmínek, smluvní ujednání či pojistná smlouva
mohou obsahovat další výluky specifické pro Vámi zvolený
typ pojištění.

je-li pojištěno trestní, přestupkové či jiné správní řízení - jednání
či opomenutí, pro které bylo zahájeno trestní, přestupkové či jiné
správní řízení vedené proti pojištěnému pro nedbalostní delikt, ke
kterému došlo v době trvání pojištění.

7.1 Pojištění se nevztahuje na následující typy sporů a nároků:

4.3 Za okamžik vzniku pojistné události se považuje okamžik, kdy došlo
k prvnímu porušení právní povinnosti, resp. k počátku porušování
právní povinnosti či první ze série právních skutečností.
4.4 Dlouhodobé, opakované nebo několikanásobné porušování právních povinností, kdy mezi prvním a dalšími porušeními existuje
příčinná souvislost, se považuje za jednu pojistnou událost. Jako
vznik pojistné události se v tomto případě považuje první skutečné
nebo údajné porušení právní povinnosti či první právní skutečnost.
5.

ČEKACÍ DOBA

5.1 Pokud k pojistné události dojde do 3 měsíců od počátku pojištění,
pojištěnému vzniká nárok pouze na právní poradu. Čekací doba se
aplikuje pouze jednou a v případě rozšíření pojištění o další pojistná
nebezpečí se již neuplatní.
5.2 Čekací doba se neuplatňuje na spory ze smluv, které byly uzavřeny
po počátku pojištění; pojištěný je však v takovém případě povinen
pojistiteli předložit písemný doklad o uzavření smlouvy. Nesplní-li
pojištěný tuto povinnost, je pojistitel oprávněn pojistné plnění neposkytnout.

a)

spory mezi vedoucím pojistitelem a soupojistitelem z tohoto pojištění na straně jedné a pojištěným na straně druhé;

b)

nároky, které uplatňuje pojištěný proti pojistníkovi, tato výluka se
však nevztahuje na obranu pojistníka proti nárokům pojištěného;

c)

nároky, které byly na pojištěného postoupeny či jinak převedeny,
nebo které jsou uplatňovány jeho jménem na účet či pro třetí osobu;

d)

spory o náhradu újmy, která je uplatňována vůči pojištěnému,
není-li ve speciální části pojistných podmínek, pojistné smlouvě
nebo smluvních ujednáních ujednáno jinak;

e)

spory o náhradu osobního neštěstí či cenu zvláštní obliby;

f)

spory o náhradu újmy vyplývající z odpovědnosti za ukončení jednání o smlouvě;

g)

spory mezi vlastníky a spoluvlastníky movitých a nemovitých věcí,
včetně zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů.

7.2 Pojištění se nevztahuje na následující úkony:

5.3 Čekací doba se dále neuplatňuje v souvislosti se spory o náhradu
újmy a s trestním, přestupkovým a jiným správním řízením.
6.

VÝLUKY

PODMÍNKY A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

a)

sepisování či schvalování smluv a jiných právních dokumentů, nestanoví-li pojistná smlouva jinak;

b)

sepisování a podávání trestních oznámení a oznámení o přestupcích a jiných správních deliktech;

c)

zastupování pojištěného jako svědka v jakémkoliv řízení.

7.3 Pojištění se nevztahuje na následující právní oblasti:

6.1 Hranice pojistného plnění
Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistitel poskytne pojistné plnění až do limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné
smlouvě. Limit pojistného plnění se vztahuje na jednu pojistnou
událost, resp. více pojistných událostí, které vychází ze stejných
skutkových okolností nebo mají příčinnou souvislost. Limit pojistného plnění se vztahuje na pojistné plnění bez ohledu na počet
pojištěných a pojistná plnění poskytnutá všem pojištěným při jedné
pojistné události či více souvisejících pojistných událostech se sčítají.
6.2 Pojistné plnění v případě sporů ze zápůjček či úvěrů
V případě sporů ze smlouvy o zápůjčce, smlouvy o úvěru, dlužního
úpisu, směnky nebo šeku se pojištění vztahuje pouze na nejvýše tři
škodné události v průběhu pojistného období či pojistné doby, při
kterých hodnota jednotlivého sporu nepřevýší 500 tis. Kč.
6.3 Poměrné plnění
Pokud se na škodnou událost pojištění vztahuje pouze zčásti, poskytne pojistitel pojistné plnění v poměru hodnoty nároků, na které
se pojištění vztahuje a nároků, na které se nevztahuje. V případě
trestního nebo přestupkového řízení poskytne pojistitel pojistné plnění v poměru počtu skutků, na které se pojištění vztahuje a skutků,
na které se pojištění nevztahuje.
6.4 Pojistné plnění v případě trestního, přestupkového či jiného
správního řízení
Pokud je trestní či přestupkové řízení zahájeno z důvodu podezření
na spáchání úmyslného deliktu a následně překvalifikováno na
delikt nedbalostní, pojistitel uhradí pojistné plnění i za dobu před
tímto překvalifikováním. Je-li skutek v průběhu vyřizování věci překvalifikován z nedbalostního na úmyslný, pojistitel uhradí pojistné
plnění pouze za dobu před tímto překvalifikováním. Na delikt spáchaný mimo území České republiky se pojištění vztahuje pouze v
případě, že by takový delikt mohl být v České republice postižitelný
jako trestný čin, přestupek či jiný správní delikt, ve všech případech
spáchaný nikoli úmyslně.

a)

ochrana či prosazování právních zájmů pojištěného v insolvenčním
řízení, a to jak v pozici úpadce, tak i věřitele, a to ani v případech,
kdy se na pohledávku či dluh před zahájením insolvenčního řízení
toto pojištění vztahovalo;

b)

právní vztahy ve společnostech, družstvech, společenstvích vlastníků jednotek, spolcích a fundacích a jiných obdobných entitách;

c)

právní vztahy v oblasti ochrany osobnosti člověka, zejména týkající
se zásahů do důstojnosti, vážnosti, cti, soukromí, práva žít v příznivém životním prostředí, jména, podoby a projevů osobní povahy či
v důsledku jakéhokoliv zveřejnění nepravdivých informací, pomluvy či zásahu do práva k názvu nebo pověsti;

d)

nemajetkové újmy podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, tiskového zákona, rodinného, dědického
a finančního práva, duševního vlastnictví, nekalé nebo hospodářské soutěže, veřejných zakázek, veřejné podpory, dotací, veřejné
soutěže o nejvhodnější nabídku, sázek, her a losů;

e)

spory ze smlouvy o zápůjčce uzavřené jinak než v písemné formě;

f)

spory ze správy a uložení peněz a jiných cenností, nákup a prodej
cenných papírů, spory z majetkových a finančních investic, vyjma
stavebního spoření a penzijního připojištění.

7.4 Pojištění se dále nevztahuje na:

6.5 Daň z přidané hodnoty
Pojištěnému, který je plátce daně z přidané hodnoty, vyplatí pojistitel pojistné plnění snížené o příslušnou částku daně z přidané
hodnoty.
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a)

ochranu či prosazování právních zájmů pojištěného, pokud pojištěný požil či existuje důvodné podezření, že požil alkohol či jiné
návykové látky; to však neplatí při uplatňování nároku na náhradu
újmy, kterou utrpěl pojištěný proti třetí osobě;

b)

případy, kdy pojištěný při sjednání pojištění věděl nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl vědět o skutečnostech, které mohou vést ke vzniku škodné události;

c)

jakékoliv právní zájmy pojištěného, které přímo nebo nepřímo
souvisejí či byly ovlivněny válečnými událostmi, vnitřními nepokoji,
stávkami, terorismem nebo jadernými zářením;

d)

úhradu pokut, peněžitých trestů a jiných sankcí uložených pojištěnému, včetně jistin (kaucí, garancí), složených za účelem jejich

zajištění; tím však není dotčeno ustanovení článku 3 odst. 3 těchto
pojistných podmínek, na základě kterého pojistitel poskytuje na
hrazení jistin a záruk zápůjčku.
8.

dnů, co mu pojistitel sdělil svůj závěr týkající se vyhlídek na úspěch,
pojistiteli sdělit jméno svého právního zástupce pro expertní řízení.
Pojistitel je povinen svého právního zástupce pro expertní řízení
pojištěnému oznámit do následujících 14 dnů.

POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

10.3 Pokud dojdou oba právní zástupci během expertního řízení ke stejnému názoru, jsou tímto rozhodnutím pojištěný i pojistitel vázáni.

8.1 V případě škodné události je pojištěný povinen:
a)

neprodleně, úplně a pravdivě v písemné formě objasnit pojistiteli
skutkové a právní okolnosti škodné události a poskytnout veškeré relevantní informace, argumenty a doklady, včetně obsílek, úředních
zásilek, korespondence, smlouvy a obdobných dokumentů;

b)

poskytnout pojistiteli nebo jím pověřené osobě bez zbytečného
odkladu plnou moc potřebnou pro projednávání škodné události,
a pokud má být projednáváním pověřena jiná osoba, o tom předem
v písemné formě informovat pojistitele, s výjimkou případů, kdy
v důsledku prodlení hrozí vznik újmy;

c)

postupovat podle pokynů pojistitele a poskytovat mu průběžně
veškerou potřebnou součinnost;

d)

informovat pojistitele, pokud nárok uplatňuje v jakémkoliv jiném
řízení, než řízení, na které se vztahuje toto pojištění;

e)

vyžádat si souhlas pojistitele před provedením podstatných kroků
v řešení škodné události, které jsou spojeny s výdaji pojistitele;

f)

zajistit, aby zvolený právní zástupce průběžně informoval pojistitele
o průběhu a vývoji škodné události a zprostit ho za tímto účelem
mlčenlivosti;

g)

bez předchozího písemného souhlasu pojistitele neuznat jakoukoliv
odpovědnost či povinnost k náhradě újmy, neuzavřít narovnání či
jiné smírné řešení sporu.

10.4 Náklady na expertní řízení nese pojistitel či pojištěný, a to v poměru
úspěchu a neúspěchu v expertním řízení. Neučiní-li právní zástupci
shodné nebo žádné rozhodnutí, nesou pojistitel i pojištěný vlastní
náklady.
11. ZAPOJENÍ PRÁVNÍHO ZÁSTUPCE
11.1 Pokud je pro řešení škodné události třeba využít právní zastoupení,
může si pojištěný zvolit jako právního zástupce osobu oprávněnou
poskytovat právní služby (zejména advokáta, notáře, daňového poradce či exekutora), který má svoje sídlo či zastoupení v místě soudu či správního orgánu příslušného k řešení dané škodné události
v prvním stupni. Pojištěný je povinen pojistitele informovat o výběru právního zástupce ještě před udělením plné moci. Udělí-li
pojištěný plnou moc právnímu zástupci bez předchozího souhlasu
pojistitele, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.
11.2 Pokud si pojištěný nezvolí vhodného právního zástupce, určí právního zástupce pojistitel. Tuto povinnost má pojistitel v průběhu vyřizování škodné události pouze jednou. Pojištěný je povinen tomuto
právnímu zástupci udělit plnou moc a poskytovat mu potřebnou
součinnost.
12. ŘEŠENÍ SPORŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z TOHOTO POJIŠTĚNÍ

8.2 Pojištěný je povinen převést bez zbytečného odkladu na účet
pojistitele náhradu nákladů řízení a náhradu výkonu rozhodnutí,
kterou obdržel, a to až do výše poskytnutého pojistného plnění.
V případě, že náhrada nákladů řízení či výkonu rozhodnutí není pojištěnému uhrazena dobrovolně, je pojištěný povinen tuto náhradu
mimosoudně či soudně vymáhat či její vymáhání umožnit pojistiteli.

12.1 Pojistník má právo požádat pojistitele o uzavření rozhodčí smlouvy
k řešení sporů vyplývajících z pojištění právní ochrany a pojistitel je
povinen takovou rozhodčí smlouvu uzavřít.
12.2 Dojde-li při řešení sporu ke střetu zájmů nebo neshodě pojistitele
a pojištěného, je pojistitel povinen pojistníka o jeho právu uzavřít
rozhodčí smlouvu informovat.

8.3 Pojištěný je povinen se chovat obezřetně a vědomě nezvyšovat riziko vzniku škodné události a zvyšování nákladů na pojistné plnění.

12.3 Jakýkoliv spor z pojištění právní ochrany mezi pojistitelem a pojistníkem je možné rovněž řešit v expertním řízení podle článku 11 těchto
pojistných podmínek.

8.4 Při porušení těchto povinností pojištěným je pojistitel oprávněn
pojistné plnění neposkytnout či přiměřeně snížit v závislosti na
tom, jaký vliv mělo porušení těchto povinností na rozsah povinnosti
pojistitele poskytnout plnění.
9.

13. POJISTNÝ ZÁJEM
13.1 Pojištění je možné sjednat, jen pokud existuje a trvá pojistný zájem
pojistníka.

POSTUP POJISTITELE PO NAHLÁŠENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI

9.1 Jakmile pojištěný oznámí pojistnou událost pojistiteli, pojistitel
nejprve prověří, zda se na danou událost vztahuje toto pojištění.
O výsledku tohoto prověření pojistitel neprodleně informuje pojištěného. Povinnosti pojištěného dle čl. 8 zůstávají nedotčeny.

13.2 Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel
o tom nevěděl ani nemohl vědět, je pojistná smlouva neplatná;
pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby,
kdy se o neplatnosti dozvěděl.

9.2 V případě, že se na danou škodnou událost vztahuje toto pojištění
a pojistitel shledá vyhlídky na úspěch jako dostatečné, začne poskytovat pojistné plnění specifikované v článku 3 výše.

13.3 Pojistník a pojištěný jsou povinni bez zbytečného odkladu oznámit
v písemné formě pojistiteli zánik pojistného zájmu. Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění; pojistitel má však
právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu
dozvěděl.

9.3 Pojistitel pojištěného průběžně informuje o průběhu vyřizování
škodné události. Je-li pověřen vyřizováním věci právní zástupce, informuje se pojištěný o vývoji věci přímo u tohoto právního zástupce.

14. POJISTNÉ RIZIKO

9.4 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oznámení škodné události
na základě tohoto pojištění nezprošťuje pojištěného od stejných povinností vůči ostatním pojistitelům (např. povinností vyplývajících
z povinného ručení, havarijního, úrazového či životního pojištění).

14.1 Dojde-li ke změně nebo zániku pojistného rizika, je pojistník nebo
pojištěný, je-li odlišný od pojistníka, tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu oznámit pojistiteli.
14.2 Za zvýšení pojistného rizika se považuje zejména:

10. POSOUZENÍ VYHLÍDEK NA ÚSPĚCH
10.1 Dojde-li pojistitel na základě posouzení škodné události či v průběhu jejího vyřizování k závěru, že neexistují dostatečné vyhlídky na
její úspěšné vyřízení, je povinen tento závěr neprodleně sdělit pojištěnému a zároveň uvést důvody, na kterých tento závěr zakládá.
Pojištěnému v takovém případě nevzniká nárok na pojistné plnění.

a)

v případě pojištění právní ochrany podnikatele zvýšení počtu zaměstnanců o více než 50 %;

b)

v případě pojištění právní ochrany nemovitosti významná změna ve
způsobu užívání nemovitosti.

14.3 V případě zvýšení pojistného rizika má pojistitel právo navrhnout
změnu v pojistné smlouvě nebo pojistnou smlouvu vypovědět za
podmínek uvedených v občanském zákoníku.

10.2 Pokud pojištěný se závěrem pojistitele nesouhlasí, může požadovat,
aby byl přezkoumán v expertním řízení. Pojištěný je povinen do 14
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Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany
Pojištění právní ochrany vozidla
- speciální část - DAS/UCZ/V/14

1.

Nároky a spory ze
4.4		
smluv
(zejména spory ohledně koupě a opravy
Vozidla)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ)

Pojištění je upraveno touto speciální částí pojistných podmínek (dále jen
„DAS/UCZ/V/14“), zvláštní částí pojistných podmínek (dále jen „DAS/
UCZ/ZČ/14“), Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část –
UCZ/14 (dále jen „UCZ/14“) a případnými smluvními ujednáními, které
spolu tvoří nedílnou součást.
2.

5.

Kromě výluk uvedených ve zvláštní části pojistných podmínek se
pojištění dále nevztahuje na nároky, spory či řízení:
a)

obhajoba pojištěného v trestním či přestupkovém řízení v souvislosti
s řízením Vozidla bez platného osvědčení o technickém průkazu
nebo bez příslušného platného řidičského oprávnění, je-li osvědčení o technickém průkazu nebo řidičský průkaz podle příslušných
právních předpisů třeba;

b)

celní a daňové řízení či trestní nebo přestupkové řízení související
s clem či daněmi;

c)

pokud škodná událost nastala v souvislosti s aktivní účastí pojištěného na motoristických sportovních závodech a soutěžích včetně
tréninkových jízd;

2.2 Kromě případů zániků uvedených v UCZ/14 pojištění zaniká:
v případě změny vlastnictví; je-li však pojistná smlouva uzavřena
leasingovým nájemcem vozidla, změnou vlastníka vozidla pojištění
nezaniká v případě, kdy dojde ke změně vlastnického práva z leasingové společnosti na nájemce vozidla.

b)

dnem odcizení vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

3.

POJIŠTĚNÉ OSOBY
(KTERÉ OSOBY POJIŠTĚNÍ CHRÁNÍ)

VÝLUKY
Tento článek obsahuje výluky specifické pro pojištění
Vozidla. Zvláštní část pojistných podmínek, smluvní ujednání a pojistná smlouva mohou obsahovat další výluky.
Prosíme, seznamte se s nimi.

POJIŠTĚNÉ VOZIDLO
(K JAKÉMU VOZIDLU SE POJIŠTĚNÍ VZTAHUJE)

2.1 Pojištění právní ochrany vozidla se vztahuje na ochranu a prosazování oprávněných právních vztahů pojištěného v souvislosti
s vozidlem, jehož registrační značka či jiný identifikační údaj, není-li
vozidlo vybaveno registrační značkou, je uveden v pojistné smlouvě
(dále jen Vozidlo).

a)

Ochrana a prosazování právních zájmů
pojištěného ve sporech ze smluv, jejichž
předmětem je Vozidlo.

d)

vyplývající z přepravních smluv;

3.1 V případě pojištění právní ochrany Vozidla, je pojištěným:

e)

související s nesprávným zajištěním nákladu či přetížením Vozidla;

a)

vlastník, provozovatel a nájemce Vozidla,

f)

b)

každý oprávněný řidič Vozidla, který je držitelem příslušného platného řidičského oprávnění, je-li ho podle právních předpisů třeba,

v souvislosti s přepravovaným nákladem, jehož není pojištěná osoba
vlastníkem; toto neplatí pro spory související s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou na přepravovaném nákladu;

c)

cestující, který je ve Vozidle oprávněně přepravován.

g)

3.2 Pojištěným není leasingová společnost, která je vlastníkem (pronajímatelem) vozidla uvedeného v pojistné smlouvě v případě,
že vozidlo uvedené v pojistné smlouvě je předmětem finančního
pronájmu s jeho následnou koupí (finanční leasing).

týkající se dodržování předepsaných dob jízdy, odpočinku, bezpečnostních přestávek a používání záznamového zařízení určeného ke
kontrole doby řízení Vozidla;

h)

v souvislosti se závazky ze smluv, na jejichž základě pojištěný
Vozidlo zapůjčuje, vypůjčuje, pronajímá, propachtovává, vyprošuje
nebo jiných obdobných smluv, jejichž předmětem je Vozidlo.

3.3 Pojištěný má právo na pojistné plnění pouze v souvislosti s ochranou a prosazováním právních zájmů, které souvisí s Vozidlem.

6.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ V PŘÍPADĚ SJEDNÁNÍ VARIANTY „SOUPRAVA“

4.

6.1 V případě, že je v pojistné smlouvě sjednána varianta pojištění Souprava,
vztahuje se pojištění rovněž na návěs nebo přívěs, který je připojen
k Vozidlu, avšak výlučně na škodné události, při kterých byl návěs nebo
přívěs připojen k Vozidlu (nikoliv na návěs či přívěs samostatně).

ROZSAH POJIŠTĚNÍ
(NA JAKÉ PRÁVNÍ VZTAHY SE POJIŠTĚNÍ VZTAHUJE)

4.1		Nároky na náhradu
újmy v souvislosti
s Vozidlem
(zejména újmy vzniklé při dopravních nehodách, škody na vozidle v důsledku výtluk)

Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného,
pokud v souvislosti s Vozidlem uplatňuje
třetí osobě nárok na náhradu újmy na zdraví
či újmy na jmění a tato újma mu byla způsobena porušením zákona, nikoli porušením
smluvní povinnosti či dobrých mravů.

4.2 Přestupky a trestné
činy
(zejména přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích řízení, o odebrání řidičského průkazu)

Pojištění se vztahuje na obhajobu pojištěného v přestupkovém či trestním řízení,
které je proti němu vedeno pro nedbalostní trestní čin či nedbalostní přestupek
v souvislosti s řízením Vozidla, včetně řízení o odebrání či odejmutí a navrácení
řidičského oprávnění nebo řidičského
průkazu.

4.3		
Nároky a spory ze soukromého pojištění
(zejména spory s pojišťovnami z havarijního
pojištění, povinného ručení či úrazového pojištění)

Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného ve
sporech vyplývajících z jiného soukromého pojištění než tohoto pojištění, které
se vztahuje k Vozidlu a pojištěným osobám v souvislosti s provozem Vozidla.

6.2 Odchylně od článku 2.1 výše nemusí být identifikační údaje takového návěsu či přívěsu uvedeny v pojistné smlouvě.
6.3 Ve vztahu k přívěsu či návěsu připojenému k Vozidlu se pojištění
nevztahuje na nároky ze závazků (smluv) ve smyslu článku 4.4 výše.
7.

ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ

7.1 Pojištění se sjednává s následujícím územním rozsahem:
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a)

v případě pojistných událostí v souvislosti s náhradou újmy
a trestním či přestupkovým řízením se pojištění vztahuje na pojistné
události, které nastaly na území Evropy s výjimkou států bývalého
Sovětského svazu a Turecka, řídí se místním příslušným právním
řádem a jsou projednávány příslušnými místními orgány;

b)

ve všech ostatních případech se pojištění vztahuje na pojistné
události, které nastaly na území Evropy s výjimkou států bývalého
Sovětského svazu a Turecka, řídí se českým právem a jsou projednávány příslušnými orgány České republiky a jejich povaha předpokládá
výkon rozhodnutí v České republice podle práva České republiky.
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Doporučený postup při žádosti o poskytnutí právní ochrany
V případě, že nastane pojistná událost předvídaná pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami a Vy se ocitnete v situaci, kdy budete
potřebovat právní ochranu, obraťte se na nás některým z následujících způsobů:

Postup pří písemné žádosti poskytnutí právní ochrany / právní porady:

Telefonicky

c) Přiložte veškeré dostupné doklady

V každý pracovní den v době od 8:00 do 17:00 je Vám k dispozici
přímá linka právního oddělení na telefonním čísle

d) Formulujte Váš požadavek na právní ochranu

a) Uveďte číslo pojistné smlouvy
b) Popište věcnou podstatu Vašeho problému

+420 267 990 777

e) Sdělte jméno a adresu právního zástupce, kterého hodláte
v případě potřeby pověřit Vaším zastupováním nebo sdělte, že
jeho výběr ponecháváte na D.A.S.

Na této lince Vám specialisté D.A.S. v rámci právního poradenství
pomohou Váš problém vyřešit a doporučí Vám další postup.

f) Zdůrazněte existenci lhůt, včetně data převzetí dokumentů, ze
kterých tato lhůta vyplývá (POZOR, LHŮTA, SPĚCHÁ apod.)

V krizových situacích (například při dopravní nehodě) můžete využít tísňovou linku právního oddělení na telefonním čísle

Formulář „Oznámení pojistné události“

+ 420 603 500 005
Tísňová linka je v provozu 24 hodin denně po 365 dní v roce.
Tísňová linka má omezenou kapacitu, proto ji používejte jen ve skutečně naléhavých a neodkladných situacích. V ostatních případech
kontaktujte přímou linku právního oddělení.

V případě písemné žádosti o poskytnutí právní ochrany je vhodné
využít formulář „Oznámení pojistné události“ a vyplnit v něm příslušné kolonky. Formulář „Oznámení pojistné události“ si můžete
vyžádat u pojišťovacího zprostředkovatele spravujícího Vaši pojistnou smlouvu. Formulář je k dispozici rovněž na internetových
stránkách D.A.S. na adrese www.das.cz.

Postup při telefonické žádosti o poskytnutí právní ochrany / právní
porady:

Volná forma žádosti

a) Sdělte číslo Vaší pojistné smlouvy

Není-li využití formuláře „Oznámení pojistné události“ možné nebo
využití tohoto univerzálního formuláře není s ohledem na charakter pojistné události vhodné, je možné o právní ochranu požádat
volnou formou (zpravidla dopisem). V takovém případě je vždy důležité uvést číslo pojistné smlouvy (popřípadě rodné číslo nebo IČ)
a Vaše aktuální kontaktní údaje, na kterých je možné se s Vámi
spojit.

b) Stručně popište věcnou podstatu Vašeho problému
c) Formulujte Váš požadavek
V případě, že Váš problém nelze vyřešit telefonickou právní poradou, je nezbytné, abyste požádali o poskytnutí právní ochrany
písemnou formou, a to:

Číslo pojistné smlouvy

Dopisem

Číslo pojistné smlouvy je uvedeno v záhlaví pojistky. Budete-li žádat
o poskytnutí právní ochrany před doručením pojistky, je třeba místo
čísla pojistné smlouvy uvést rodné číslo nebo IČ.

Dopisy posílejte na adresu D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.,
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Faxem

Pojistné krytí

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

K otázce pojistného krytí je možné zaujmout v telefonickém kontaktu vždy pouze předběžné stanovisko. Závazné stanovisko právního
oddělení můžete obdržet pouze v písemné formě po předložení
všech souvisejících dokladů.

E-mailem
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Oznámení pojistné události
Adresa pro doručování:
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
IČ: 61860701
Telefon: +420 267 990 711, fax: +420 267 990 799
E-mail: pravni@das.cz

Číslo nové pojistné smlouvy

V jaké oblasti požadujete právní ochranu:
trestní / přestupkové právo

náhrada škody

pojistné právo

právní porada

smluvní spor

Osobní údaje

Údaje o osobě, která požaduje právní ochranu:
Jméno, příjmení (obchodní jméno)

rodné číslo / IČ

Pojistník

Vyplňujte vždy

Plátce
pojistného
Ulice, č.p., obec, PSČ
vztah k plátci pojistného

zaměstnání, předmět podnikání

bankovní spojení (peněžní ústav, číslo účtu)

telefon

plátce DPH
ANO

NE

fax

Pojistná událost:
místo

datum a čas

Vůči komu své nároky uplatňujete:
Jméno, příjmení (obchodní jméno)

rodné číslo / IČ

Ulice, č.p., obec, PSČ

Vaše vozidlo:
Registrační značka / SPZ

Tovární značka

Požadujete plnění ze svého havarijního

Obsah motoru

ANO

Vyplňujte pouze v případě právní ochrany vozidla / řidiče

Datum výroby

Stav tachometru

NE

bylo vozidlo již dříve opravováno (rok, náklady, opravy)

Jméno, příjmení, bydliště / sídlo majitele vozidla v době nehody

rodné číslo / IČ

Jméno, příjmení, bydliště / sídlo řidiče vozidla v době nehody

rodné číslo

leasing

bylo vozidlo řízeno pod vlivem alkoholu
ANO

NE

ANO

havarijní pojištění (kde, č.smlouvy)

povinné ručení (kde, č. smlouvy)

NE

Pokud byla škoda způsobena provozem jiného motorového vozidla, potom údaje o tomto vozidle:
Registrační značka / SPZ

povinné ručení (kde, č. smlouvy)

Tovární značka

Jméno, příjmení, bydliště / sídlo majitele vozidla v době nehody

rodné číslo / IČ

Jméno, příjmení, bydliště / sídlo řidiče vozidla v době nehody

rodné číslo

Pokud bylo poškozeno vaše vozidlo:
máte k dispozici zápis o prohlídce

bylo vozidlo prohlédnuto likvidátorem pojiš’tovny (pokud ano, které a kdy)
ANO

ANO

NE

NE

byla (a kým) pořízena fotodokumentace

pokud ne, kde a kdy může být prohlédnuto

policie
kde a kdy bude (byla provedena oprava

likvidátor

poškozený

opravna

doba trvání opravy

uplatnil proti vám druhý účastník nehody své nároky (pokud ano, jaké)?
ANO

NE

Vyplňujte pouze v případě náhrady
škody, trestního práva, sporů z pojištění

Vyšetření pojistné události orgánem policie:
pokud ne, proč

vyšetřena
ANO

NE

pokud ano, kdy

kterým orgánem
máte k dispozici protokol

s jakým výsledkem (kdo zaplatil blokovou pokutu)

ANO
je vedeno trestní (přestupkové řízení)
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proti komu
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NE

Svědek pojistné události:
Vyplňujte pouze v případě náhrady škody,
trestního práva, sporů z pojištění

rodné číslo
1.

Osobní údaje
2.
3.

Pojistník
Rozsah
a druh nároků:
Plátce
pojistného

(škoda na vozidle, ušlý zisk, jiná věcná škoda, náklady na odtažení, zranění aj.)

Vyplňujte pouze v
případě sporů ze smluv

Smlouva která byla porušena:
o jakou smlouvu se jedná
kdy byla porušena

kdy byla uzavřena
kým byla porušena

jak byla porušena

jaké právní zájmy mají být chráněny

Vaše vylíčení průběhu pojistné události:

(se skicou, včetně časového sledu událostí)

Vyplňujte vždy

V čem konkrétně potřebujete pomoci a další informace, které je dle vašeho názoru třeba doplnit:

bude-li nutné pověřit hájením vašich zájmů právního zástupce (advokáta), přenecháte jeho volbu na D.A.S.
ANO

NE

jméno, adresa, telefon zvoleného advokáta

Počet příloh:

Zplnomocňuji(eme) D.A.S. pojiš’tovnu právní ochrany, a.s., k vyřízení mých (našich) nároků z této pojistné události a k vedení všech jednání s tím spojených.

Místo, datum

Podpis (razítko) pojistníka (pojištěného)

Za D.A.S. převzal (datum, jméno, příjmení, podpis)

Formulář, prosíme, vyplňte čitelně a včetně příloh zašlete na výše uvedenou adresu D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s.

