
 
    
 
 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 
 
             
             
             
             
             
             
             
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poistiteľ:  D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s. 
Šumavská 34, 821 08  Bratislava, Slovenská republika 

  

Nižšie uvedené skutočnosti sú povinní oznámiť všetci, ktorí môžu dojednať poistenie ochrany práv na základe regulárnej zmluvy o finančnom 
sprostredkovaní – mimo VFA. Platí iba v prípade, ak sa záujemca o ochranu práv rozhodol uzatvoriť poistnú zmluvu o ochrane práv. 

Čakacia doba  
Klient berie na vedomie, že ak oznámi poistnú udalosť z oblasti zmluvných vzťahov, ktorá vznikla do 3 mesiacov od 
začiatku poistenia (čakacia doba), vzniká poistenej osobe nárok na poistné plnenie výlučne v rozsahu právnej porady 
(podrobnosti o čakacej dobe a o oblastiach práva, v ktorých sa uplatňuje sú uvedené v poistných podmienkach). 
 
 

Popis poistného produktu     
Klient, ktorý uzatvoril poistenie ochrany práv na vybraný produkt, zároveň obdržal popis poistného produktu vo 
Všeobecných poistných podmienkach a Osobitných poistných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy.  
 

Poistné plnenie  
Klient bol oboznámený, že poistiteľ má povinnosť poskytnúť poistné plnenie v prípade, ak poistná udalosť vznikla 
počas platnosti poistenia ochrany práv. To znamená, že  na udalosti, ktoré nastali pred začiatkom poistného vzťahu 
poistiteľ nemá povinnosť poskytnúť poistné plnenie. 
Poistné plnenie poskytuje poistiteľ formou služby, t.j. výkonov činností potrebných pre uplatnenie oprávnených nárokov 
klienta alebo úhradou nákladov spojených s uplatňovaním nároku klienta. Tieto úhrady realizuje poistiteľ priebežne 
a to priamo subjektom, ktoré vykonávajú tieto služby (advokáti, súdne poplatky a pod.). 
 

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistné obdobie predstavuje obdobie jedného roka. Prvé poistné 
obdobie predstavuje obdobie jedného roka od začiatku poistenia. Ďalšie poistné obdobie predstavuje obdobie druhého 
a nasledujúcich rokov od začiatku poistenia. 
 

Poplatky spojené so službami  
Klient D.A.S. v prípade právneho poradenstva môže kontaktovať Tiesňovú linku právnej pomoci na tel. čísle:                
+421-2-49 10 10 10. Táto služba klientovi je poskytnutá bezplatne, avšak náklady vynaložené na telefonický hovor 
znáša klient. 
 

Poistná suma  
Poistná suma je maximálna výška poistného plnenia dohodnutá v poistnej zmluve, určená na jednu poistnú udalosť. 
Klient sa rozhodol pre poistnú sumu vo výške: 
 12 000 EUR/súkromie 17 000 EUR/súkromie 17 000 EUR/podnikanie 24 000 EUR/podnikanie 

Mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania poistenia upravuje zákon č. 420/2004 Z.z. 
o mediácií a doplnení niektorých zákonov. 
 

Informácia o podmienkach pre uzatvorenie poistných zmlúv ochrany práv 

Ukon čenie poistenia  
� Výpove ďou,  ktorá musí byť doručená v písomnej forme, podpísaná poistníkom a to v termíne najneskôr                   

6 týždňov pred výro čím poistenia.   
� Dohodou  zmluvných strán, ktorá musí byť písomná a podpísaná oboma zmluvnými stranami. 
� Poistenie zanikne i v prípade, ak nebude zaplatené poistné  za prvé poistné obdobie (prvý rok trvania poistenia) do 

troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti alebo následné poistné za ďalšie poistné obdobie (druhý a všetky 
nasledujúce roky poistenia) nebude zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa  na jeho 
zaplatenie. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. V oboch prípadoch je poistník povinný uhradiť 
poistiteľovi poistné za obdobie  od splatnosti poistného do zániku poistenia.  

Doba trvania poistenia  
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– 
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/2
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Podmienky uzavretia zmluvy  
Klient berie na vedomie, že ak má záujem o poistenie ochrany práv pri BÝVANÍ, poistený objekt môže byť len 
v bezpodielovom vlastníctve poistených osôb, podielovom vlastníctve poistených osôb, výlučným vlastníctvom klienta, 
výlučným vlastníctvom poistenej osoby alebo je nehnuteľnosť v nájme či podnájme klienta.  
 

Zmena výšky poistného a  poistnej sumy  
Poisťovateľ môže v priebehu viacročného trvania poistnej zmluvy upraviť výšku poistného v rozsahu ročnej miery 
inflácie, ktorá je vyhlasovaná Slovenským štatistickým úradom.  Spôsob oznámenia zmeny výšky poistného a poistnej 
sumy voči klientovi, ako aj spôsob odmietnutia klienta s danou zmenou je presne vymedzené vo Všeobecných 
poistných podmienkach, Čl. 13, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 



 
 
 
Výluky z poistenia ochrany práv 

Ochrana práv 
osôb a rodiny 

Ochrana práv pri 
bývaní 

Ochrana práv 
v zamestnaní 

prepísa ť y na a 

Ochrana práv 
majite ľa 

dopravných 
prostriedkov 

Ochrana práv 
vodi ča 

Ochrana práv 
podnikate ľov 

Daňové a colné právo Daňové a colné právo Daňové a colné právo Daňové a colné právo Daňové a colné právo Daňové a colné právo 

Škoda, ktorú spôsobila 
poistená osoba 

Škoda, ktorú spôsobila 
poistená osoba 

Škoda, ktorú spôsobila 
poistená osoba 

Škoda, ktorú spôsobila 
poistená osoba 

Škoda, ktorú spôsobila 
poistená osoba 

Škoda, ktorú spôsobila 
poistená osoba 

Hodnota sporu je nižšia 
ako 50 EUR 

Hodnota sporu je nižšia 
ako 50 EUR 

Hodnota sporu je nižšia 
ako 50 EUR 

Hodnota sporu je nižšia 
ako 50 EUR 

Hodnota sporu je nižšia 
ako 50 EUR 

Hodnota sporu je nižšia 
ako 50 EUR 

Vznik problému pred 
uzatvorením poistnej 

zmluvy alebo v čakacej 
dobe 

Vznik problému pred 
uzatvorením poistnej 

zmluvy alebo v čakacej 
dobe 

Vznik problému pred 
uzatvorením poistnej 

zmluvy alebo v čakacej 
dobe 

Vznik problému pred 
uzatvorením poistnej 

zmluvy alebo v čakacej 
dobe 

Vznik problému pred 
uzatvorením poistnej 

zmluvy alebo v čakacej 
dobe 

Vznik problému pred 
uzatvorením poistnej 

zmluvy alebo v čakacej 
dobe 

Spory zo sociálneho, 
dôchodkového, 

zdravotného 
a nemocenského 

poistenia 

Financovanie, kúpa, 
predaj, prenájom, 
dražba, darovanie 

nehnuteľnosti 

Spory zo sociálneho, 
dôchodkového, 

zdravotného 
a nemocenského 

poistenia 

Zákaz státia, zastavenia 
a používanie telefónu 

počas jazdy 

Zákaz státia, zastavenia 
a používania telefónu 

počas jazdy 

Spory poistníka, ktoré 
nesúvisia s jeho 
podnikateľskou 

činnosťou uvedenou 
v prílohe poistnej 

zmluvy 

Vysporiadanie medzi 
spoluvlastníkmi 

Vysporiadanie medzi 
spoluvlastníkmi 

Alkohol a iné návykové 
látky 

Alkohol a iné návykové 
látky 

Alkohol a iné návykové 
látky 

Právne spory s členmi 
štatutárnych orgánov 

a iných orgánov 
poistníka 

Duševné vlastníctvo Stavebný zákon Duševné vlastníctvo Jazda bez platných 
preukazov 

Jazda bez platných 
preukazov 

Majetkovo právne 
vysporiadanie medzi 

spoluvlastníkmi 

Právne vzťahy 
v obchodných 

spoločnostiach, 
združeniach, družstvách 

Právne vzťahy 
v obchodných 

spoločnostiach, 
združeniach, družstvách 

 Škoda na podnikateľsky 
prepravovanom tovare 

Škoda na vozidle a na 
podnikateľsky 

prepravovanom tovare 

Právne spory zo 
sociálneho, 

nemocenského, 
dôchodkového 

a zdravotného poistenia 

Rodinné a dedičské 
právo 

Projektová činnosť  
Zmluva o kúpe 

ojazdeného vozidla v 
EÚ 

 Správa a uloženie 
peňazí 

Správa o uloženie 
peňazí, hypotéky     

Právne vzťahy 
v obchodných 

spoločnostiach, 
združeniach, družstvách 

     

Právne spory, 
predmetom ktorých sú 

zmluvné plnenia 
poskytované poistníkom 

na odplatu 

     Vymáhanie pohľadávok 

     
Právne spory súvisiace 

s nehnuteľným 
majetkom poistníka 

15 % spoluúčasť na 
nákladoch v prípade 

poistného alebo 
zmluvného sporu  v EÚ 

  

15 % spoluúčasť na 
nákladoch v prípade 

poistného alebo 
zmluvného sporu   v EÚ 

15 % spoluúčasť na 
nákladoch v prípade 

poistného sporu    v EÚ 

20 % spoluúčasť na 
nákladoch advokáta 
v prípade, ak si ho 
poistník zvolí sám 

 


