
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. o zajištění právních služeb  
pro členy OS DOSIA 

 
Informace k pojistné smlouvě č. 2047310 a 2066636 

 
Společnost D.A.S. a.s., pojišťovna právní ochrany našim členům zajišťuje právní ochranu na 
základě uzavřených pojistných smluv. Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo 
alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených. 
 
Pojistná smlouva č. 2047310: 

 Právní ochrana v pracovněprávním vztahu (včetně řízení vozidel v souvislosti 
s výkonem pracovněprávního vztahu) 

 Územní platnost ČR 

 Roční pojistné 380 Kč 

 Pojistný limit 500 000 Kč/pojistná událost 
 
V případě událostí bezprostředně související s řízením vozidla se pojistná ochrana v případě 
pojistné smlouvy č. 2047310 vztahuje výlučně na události nastalé během výkonu práce a 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* 

 Roční pojistné 480 Kč 

 Pojistný limit 500 000 Kč/pojistná událost 
 

*Pojištění se vztahuje  na všechny pojistné události, jež nastaly ve státech Evropské unie a 
ostatních evropských státech s výjimkou zemí bývalého Sovětského svazu nepatřících do 
Evropské unie a Turecka. 
 
V případě pojistné smlouvy č. 2066636 se právní ochrana řidiče vztahuje na řízení jak 
v práci, tak v soukromí a územní platnost je rozšířena i mimo ČR. 
 
Co D.A.S. pojištěnému poskytuje? 
 
500 000 Kč na každou pojistnou událost; D.A.S. 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 365 dní v roce nepřetržitý právní servis po telefonu. 
 
V jakých oblastech D.A.S. pojištěnému pomoc poskytuje? 
 

 Pracovněprávní spory 

 Nároky na náhradu újmy 

 Obhajoba v trestním a správním řízení 

 Spory s pojišťovnami 
  

 
Členové našeho Odborového svazu  mají tyto služby zajištěny za  380 Kč respektive 480 Kč 
na rok, přičemž pokud využijí nabídku služeb D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s., získají 
slevu 10% na další produkty pojištění (druhy produktů pod záložkou „Naše služby“ na 
www.das.cz).  

 

http://www.das.cz/


 
Metodický postup pro pojištění u D.A.S. pojišťovny právní ochrany 
 

 
 Vyplněné seznamy členů, kteří se rozhodli využít pojištění u D.A.S. je nutné doručit na OS 

nejpozději do konce kalendářního měsíce. Výjimkou je měsíc prosinec, kdy je termín 
pro doručení seznamu platného od 1.1. nejpozději do 15. prosince. Seznamy se 
zasílají elektronicky v programu Excel na e-mail: dvorakova.martina@dosia.cz   

 
 
 Člen je pojištěn od 1. dne následujícího měsíce, kdy byl seznam doručen na OS. 
 
 Příklad: seznam pojištěnců doručen na OS do konce měsíce března – pojištění členovi 

vzniká od 1. dubna. 
 
 Pojistné na 1 osobu činí 380,- Kč ročně (PS č. 2047310) nebo 480,- Kč ročně (PS č. 

2066636) vždy od 1.1. do 31.12. příslušného kalendářního roku. Pojistí-li se člen v průběhu 
roku, pojistné je stanoveno poměrnou částkou za příslušné období. 

 
 Upozorňujeme, že pokud ZO písemně nezašle na OS seznamy do 15. prosince, 

nemůže být člen pojištěn od 1.1. následujícího roku.  
 

 Úhradu pojistného na účet OS provede ZO vždy až na základě výzvy ekonomického 
úseku OS, který nejprve od D.A.S. obdrží hromadný předpis vypočteného pojistného a 
následně částku rozúčtuje na příslušné ZO, podle počtu pojištěných členů.  

 
 Platbu  poté obratem zasílejte na účet OS č. 2000179329/5500, variabilní symbol: číslo 

faktury přijaté, specifický symbol: 379013 (PS 2047310) nebo 379014 (PS 2066636). 
 
 Pojištění je podmíněno členstvím v OS. Dojde-li k vystoupení člena  pojištěného u D.A.S., 

nárok na pojištění zaniká.  Tuto skutečnost je povinna ZO  písemně oznámit  na OS 
(nečlen je následně vypuštěn při aktualizaci z evidence v souhrnném seznamu). 

 
 Pojištění členové, kteří vystoupí ze ZO se v souhrnném seznamu nahrazují nově 

pojištěnými členy. 
 

 

Přílohy:  

- formulář seznamu k PS č. 2047310 

- formulář seznamu k PS č. 2066636 

mailto:dvorakova.martina@dosia.cz

