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INFORMACE (8. 10. 2020) 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
odborový svaz DOSIA sjednal pro své členy i na další období roku 
2021 velmi výhodné pojištění od pojišťovny DAS. Sjednány jsou dvě 
pojistky, z nichž si může v případě zájmu náš člen vybrat. Člen naší OO 
NOSDDPP hradí roční pojistné snížené o 80 Kč.   
 
V případě přihlášení během roku vzniká pojištění od prvního dne 
následujícího měsíce a člen hradí poměrnou část z ceny pojištění 380 
Kč nebo 480 Kč, nejvýše však 300 Kč nebo 400 Kč podle zvolené 
varianty. Přihlášení po 10. 12. 2020 znamená pojištění od února 2021.   
 
Společnost „D.A.S. a.s., pojišťovna právní ochrany“ našim členům 
zajišťuje právní ochranu na základě dvou uzavřených pojistných 
smluv. Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň 
zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů 
v pracovněprávních vztazích a při řízení vozidel a výdajů s tím 
spojených pro naše členy. 
 

Pojistná smlouva č. 2047310: 
• Právní ochrana v pracovněprávním vztahu (včetně řízení 
vozidel v souvislosti s výkonem práce v pracovněprávním 
vztahu) 



• Územní platnost ČR 
• Roční pojistné 380 Kč (člen NOSDDPP hradí 300 Kč) 
• Pojistný limit 500 000 Kč/pojistná událost 
 
V případě vzniku pojistné událostí bezprostředně související s 
řízením vozidla se pojistná ochrana plynoucí z pojistné 
smlouvy č. 2047310 vztahuje výlučně na události nastalé 
během výkonu práce a u těch, o kterých rozhodují české 
soudy a úřady. 
 
 

Pojistná smlouva č. 2066636: 
• Právní ochrana v pracovněprávním vztahu + právní 
ochrana řidiče (v práci i soukromí) 
• Územní platnost pro právní ochranu řidiče – EVROPA 
včetně ČR 
• Roční pojistné 480 Kč (člen NOSDDPP hradí 400 Kč) 
• Pojistný limit 500 000 Kč/pojistná událost 
 
V případě pojistné smlouvy č. 2066636 se právní ochrana 
vztahuje na řidiče při řízení jak v práci, tak v soukromí, a 
územní platnost je rozšířena na celou Evropu včetně ČR. 
 
 

Co pojišťovna D.A.S. pojištěnému poskytuje? 
 
500 000 Kč na každou pojistnou událost - D.A.S. z tohoto 
limitu uhradí: 
• Odměnu advokáta 
• Soudní poplatky 
• Náklady protistrany a státu v případě prohry 
• Znalečné, svědečné a další … 



500 000 Kč na složení kauce za účelem vyloučení vyšetřovací 
vazby. 
 
24 hodin denně a 365 dní v roce nepřetržitý právní servis po 
telefonu. 
 
Pojišťovna DAS poskytuje pojištěnému při vzniku pojistné 
události pomoc v těchto oblastech: 
 
• Pracovněprávní spory 
• Nároky na náhradu újmy 
• Obhajoba v trestním nebo správním řízení 
• Spory s pojišťovnami 
 
 
Členové našeho Odborového svazu, pokud využijí výše uvedenou nabídku 
služeb Společnosti „D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.“, v případě zájmu 
získají i slevu 10% na další pojistné produkty (druhy produktů pod záložkou 
„Naše služby“ na www.das.cz). 
         

V případě zájmu o pojištění s účinností od 1. 1. 2021 je nutno 
uhradit pojistné do 10. 12. 2020. 
 
Pojistit lze pouze členy odborového svazu DOSIA, jehož je ZO 
NOSDDPP členem. 
 
Svoje požadavky můžete směrovat na kolegy Fuise nebo Bureše, případně 
ostatní zástupce naší OO. 
  
Pokud vám ještě neposílám pravidelně informace je možno mi sdělit e-
mailovou adresu na schneidero@dpp.cz nebo schneider.oldrich@nosddpp.cz 
anebo schneider.oldrich@dosia.cz  

 
Předseda NOSDDPP 

Oldřich Schneider 
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