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
 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
nejlépe na e-mail: dvorakova.martina@dosia.cz případně poštou na adresu OS). Vzor
seznamu je přiložen, na požádání jej lze zaslat elektronicky.
( Pozn.: na OS se zpracují všechny doručené seznamy od základních organizací v souhrnný
seznam, který je každý měsíc po aktualizaci elektronicky zaslán pojišťovně ve sjednaném
termínu, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.)
 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 (krytí rizik tuzemsko) nebo 960,- Kč ročně (krytí
rizik zahraničí) (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.
 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.
Příklad: v některém měsíci se u ZO pojistí 5 členů nových a 2 členové , kteří již byli
pojištěni v minulém období, vystoupí ze ZO, pak tito 2 členové budou v souhrnném
seznamu nahrazeni dvěma z 5-ti nových pojištěnců. V tomto případě bude účtováno pojistné
jen za 3 nově pojištěné členy.
ukázka formuláře pro pojištění rizik v tuzemsku:
Seznam pojištěných členů OS DOSIA u D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s.
PS č. 2047310
příjmení a jméno

datum narození

pojištění od

název
organizace

