
• dopravní přestupek nebo nehoda
• nekvalitní služby servisu, myčky... 
• odebrání ŘP

osobní vozidlo:
184 Kč
2 200 Kč/rok

Právní ochrana 
Vozidla 
 

• spor s pojištovnou (např. výmoly)
• závadné PHM
• ... a mnoho dalších(vozidlo + jeho řidič + posádka)
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Průvodce právní ochranou D.A.S.  
pro SOUKROMÉ OSOBY

PŘÍKLADY SITUACÍ, VE KTERÝCH KLIENT
POTŘEBOVAL PRÁVNÍ POMOC D.A.S.INDIVIDUÁLNÍ PRODUKTY

POJISTNÉ
ZA MĚSÍC

POJISTNÉ
ZA MĚSÍC

KOMBINOVANÉ BALÍČKY

• soukromé i pracovní úrazy
• uplatňování nároku na náhradu újmy po protistraně / viníkovi  

např.: srazil mě na sjezdovce, srazilo mě vozidlo na přechodu...

84 Kč
1 000 Kč/rok

Právní ochrana 
Pro případ úrazu 

• dopravní přestupek nebo nehoda
• náhrada újmy na zdraví či jmění 
• odebrání ŘP

150 Kč
1 800 Kč/rok

Právní ochrana 
Řidiče 

• tlumočení v rámci autonehody v zahraničí
• spor s pojištovnou 
• ... a mnoho dalších

• reklamace zboží nebo služeb
• neoprávněná exekuce, půjčka
• přestupek na kole

200 Kč
2 400 Kč/rok

Právní ochrana 
Soukromí 

• napadení psem
• spor s cestovní kanceláří nebo pojištovnou
• ... a mnoho dalších 

• neproplacená mzda 
• neoprávněná výpověď 
• neoprávněné nároky zaměstnavatele

175 Kč
2 100 Kč/rok

Právní ochrana 
Zaměstnance 

• nemoc z povolání
• pracovní úraz 
• ... a mnoho dalších

• neoprávněná exekuce
• reklamace opravy nemovitosti
• sousedský spor

334 Kč
4 000 Kč/rok

Právní ochrana 
Bydlení 
 

• spor s distributory energií
• spor s pojištovnou
• ... a mnoho dalších 

• poradenství pro soukromé osoby
• nonstop právník na telefonu
• poskytnutí prvotní jednorázové porady 

82 Kč
980 Kč/rok

Právní poradenství 
Do kapsy 

• např. při řešení dopravních nehod, 
exekucí, insolvencí, rozvodového řízení, 
reklamací atd.

750 Kč
9 000 Kč/rok

309 Kč
3 700 Kč/rok

Právní ochrana 
Řidič+ KOMBINACE PRÁVNÍ OCHRANY

PRO MANŽELE NEBO ŽIVOTNÍ PARTNERY A JEJICH DĚTI
 

PLUS: spory o dědictví + Právní ochrana při uzavírání smluv (tvorba a kontrola smluv)

VÝHODNÉ KOMBINOVANÉ BALÍČKY  
KOMPLEXNÍCH PRÁVNÍCH OCHRAN

(1 nemovistost, další lze připojistit*)

Právní ochrana 
Rodina

*) Jedna nemovitost je pojištěna automaticky, a je možno každou další nemovitost připojistit.
**) U balíčků jsou automaticky pojištěna všechna osobní vozidla, motocykly, tříkolky, čtyřkolky a mopedy pojištěných osob. 

PRO JEDNU OSOBU A JEJÍ DĚTI
 

PLUS: spory o dědictví + Právní ochrana při uzavírání smluv (tvorba a kontrola smluv)

559 Kč
6 700 Kč/rok

Právní ochrana 
Single+ 

všechna 
vozidla**

 jedna nemovitost,      
 další lze připojistit*

Ti
sk

 2
10

3

600 Kč
7 200 Kč/rok

PRO MANŽELE NEBO ŽIVOTNÍ PARTNERY
 

PLUS: spory o dědictví + Právní ochrana při uzavírání smluv (tvorba a kontrola smluv)

Právní ochrana 
Partner 

všechna 
vozidla**

 jedna nemovitost,      
 další lze připojistit*

všechna 
vozidla**

 jedna nemovitost,      
 další lze připojistit*

350 Kč
4 200 Kč/rok

PRO MANŽELE NEBO ŽIVOTNÍ PARTNERY NAD 60 LET
 

PLUS: spory o dědictví + Právní ochrana při uzavírání smluv (tvorba a kontrola smluv)

Právní ochrana 
Senior

všechna 
vozidla**

 jedna nemovitost,      
 další lze připojistit*

PRO JEDNU OSOBU

PLUS: spory o dědictví + Právní ochrana při uzavírání smluv (tvorba a kontrola smluv)

484 Kč
5 800 Kč/rok

Právní ochrana 
Single

všechna 
vozidla**

 jedna nemovitost,     
 další lze připojistit*

Na všechny uvedené roční ceny pojistného bude 
aplikována sleva ve výši 30 % pro členy ČMOS PŠ

Kontakty pro členy ČMOS PŠ – Helena Boučková, tel.: 608 337 207
e-mail: helena.bouckova@das.cz, asistentka: 773 237 207


