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Pojištění právní ochrany někomu může připadat jako vyhození peněz, ale jen do té doby, než opravdu
potřebujete kvalifikovanou právní pomoc. A nemusíte přitom hned páchat zločin. Jestli se občas díváte
na pořad Občanské judo, který vysílá televize Nova, každý popisovaný příběh by mohl končit slovy,
tzv. pojišťováckou historkou „ale dopadlo to dobře, protože jsem měl pojištění právní ochrany.“
Všechny příběhy v reportážích se staly „normálním, slušným“ lidem. Těm sice medializace do jisté
míry mohla pomoci, ale je mnoho případů, kdy jste odkázáni sami na sebe a pokud se nebudete
bránit, strana ve výhodnější pozici všemi dostupnými prostředky uplatní svoje práva.
Přestože při řešení sporů či prosazování práv platí zásada rovnosti, je realitou, že v důsledku složitosti
právních předpisů má větší šanci na úspěch ten, který se v právních předpisech lépe orientuje - tudíž
obvykle má větší šanci na úspěch ta strana, která si může dovolit zkušenějšího právníka. Pojištěním
právní ochrany si lze efektivním způsobem zajistit spolehlivé právní zázemí a zbavit se obav z nákladů
za právní služby.
D.A.S. poskytuje právní ochranu ve všech důležitých oblastech života: od běžného soukromého
rodinného života přes motorismus a zaměstnání až po podnikání.
Potřebuje-li pojištěná osoba uplatnit náhradu škody, je-li proti ní zahájeno řízení pro nedbalostní
trestný čin nebo přestupek nebo hrozí-li jí, či skutečně nastane, spor v oblasti, pro kterou má právní
ochranu sjednanou, potom po oznámení pojistné události pracovníci právního oddělení D.A.S.
posoudí vzniklou situaci a v případě dostatečných vyhlídek na úspěšné vyřízení pojistné události vede
D.A.S. potřebná jednání s ohledem na nejlepší možné vyřešení právního sporu. D.A.S. zajistí
zastupování pojištěné osoby v řízeních mimosoudních, a pokud to bude potřebné, je D.A.S.
připravena k prosazování zájmů svých klientů i soudní cestou. Ukáže-li se, že přes podporu
poskytovanou ze strany D.A.S. je nezbytné pověřit zastupováním pojištěné osoby advokáta, může si
pojištěná osoba, v souladu s pojistnými podmínkami, zvolit vhodného advokáta sama.
Až do částky 500.000 Kč hradí D.A.S. náklady za poradenství, za mimosoudní prosazování
oprávněných zájmů pojištěné osoby a i za soudní řízení:
• náklady vlastních specialistů,
• přiměřené náklady právních zástupců,
• poplatky a náklady na soudní řízení,
• výdaje za soudně nařízené znalecké posudky,
• náklady na provedení výkonu rozhodnutí,
• nezbytné výdaje a náklady protistrany a státu, které je pojištěný povinen uhradit na základě
rozhodnutí soudu,
• náklady pojištěného na cesty k soudu,
• jiné výdaje, jejichž vynaložení bude pojistitel považovat v souvislosti s vyřizováním pojistné
události za účelné
• kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby, a to formou bezúročné půjčky (samostatný limit
pojistného plnění 500.000 Kč).

