
III. D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s. o zajištění právních služeb. 
Číslo pojistné smlouvy: 2047310 (tuzemsko) 

 
Dne 01.05.2005 vstoupila v platnost Rámcová smlouva mezi Odborovým svazem DOSIA a 

D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s. o zajištění právních služeb. 

Společnost D.A.S. a.s., pojišťovna právní ochrany našim členům zajišťuje prosazování 

oprávněných požadavků u protistrany a také nese riziko nákladů na konkrétní spor. 

Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky 

nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených. 

 

Produkt je zaměřen na spory pracovněprávního charakteru. 
 
Rozsah pojištění právní ochrany: 

-Non stop tísňová linka 
-právní poradenství 
-zastoupení v konkrétním sporu advokátem 
-krytí nákladů spojených s právním zastoupením do 500.000Kč 
-krytí nákladů na vyloučení vyšetřovací vazby (kauce) 500.000Kč 
-územní rozsah zastoupení je na území ČR 
 
Členové našeho Odborového svazu mají tyto služby zajištěny za 380 Kč na rok, přičemž 

pokud využijí nabídku služeb D.A.S. pojišťovna právní ochrany,a.s., získají slevu 10% na 

další produkty pojištění. (Právní ochrana soukromých osob, právní ochrana motorových 

vozidel a řidičů motorových vozidel, právní ochrana úrazu, právní ochrana nemovitostí, 

právní ochrana v pracovněprávních sporech) 

 

Jaké náklady nese D.A.S.pojišťovna právní ochrany,a.s. za naše členy? 
přiměřené odměny a výlohy právních zástupců 

poplatky a náklady na soudní řízení 

výdaje za soudně nařízené znalecké posudky 

náklady na provedení výkonu rozhodnutí,a to vždy náklady jednoho návrhu na výkon 

rozhodnutí na jeden exekuční titul 

výdaje a náklady protistrany a státu,které je pojištěná osoba povinna uhradit na základě 

soudního rozhodnutí 

účelně vynaložené náklady pojištěné osoby na cestu k soudnímu řízení,pokud je její 

přítomnost nařízena soudem 

jiných výdajů a plnění,jejichž vynaložení bude pojistitel považovat v souvislosti 

s vyřizováním pojistné události za účelné 

Vše do výše 500 000 Kč 
 
Poznámka: 

Pro řidiče na zahraničních cestách je číslo pojistné smlouvy 2066636 a výše 
pojistné 
částky činí 960,- Kč na rok. 

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

 

 

 



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 (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 neoznámí na OS do 15. prosince, že člen již   

      nechce být v novém roce pojištěn (nevypoví pojištění) je člen automaticky pojištěn i     

      v následujícím roce, s tím, že musí uhradit pojistné na další rok. 

 
 


