
 

                                                                                                          
 
 

AXA ASSISTANCE a ODBOROVÝ SVAZ DOPRAVY pro Vás připravil produkt 
Pojištění právní asistence řidiče 

 

PRÁVNÍ ASISTENCE ŘIDIČE + PRACOVNÍ PRÁVO - ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Limit pojistného plnění na PU 500 000 Kč 

Územní účinnost ČR Zahraničí 

Pojistné nebezpečí 

Správní řízení po dopravní nehodě ANO ANO 

Trestní řízení po dopravní nehodě vozidla ANO ANO 

Správní řízení související s provozem vozidla ANO ANO 

Spor o náhradu škody vzniklé řidiče ANO ANO 

Spor z jiného pojištění řidiče  ANO ANO 

Odebrání řidičského průkazu ANO ANO 

Pracovně právní spory ANO NE 
 

právní pomoc v oblasti        

 situace spojené s řízením motorových vozidel služebních i vlastních  v České republice i celé Evropě 
 situace související s pracovně-právními spory 

 

zastupování klienta z tohoto produktu je rozděleno do tři základní oblastí 

 telefonická informace při řešení vzniklé situace nebo v případě, kdy je možné očekávat, že dojde 
k porušení práv klienta  

 zhodnocení škodního případu právníkem a navržení dalšího postupu k řešení dané pojistné události 
 zastupování klienta v případném sporu pověřeným dodavatelem služby, např. právníka, 

překladatele, znalce apod.,  
 

náklady hrazené za klienta 
 náklady za odměny advokátů 
 náklady za odměny soudních znalců a jiných poskytovatelů služeb např. tlumočníka, překladatele, 

znalce apod.,  
 soudní poplatky  
 náklady protistrany v případě rozhodnutí soudu 

 

výhody 

 vlastní právník 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
 pomoc při řešení jakékoli události formou porady a doporučení prověřeného poskytovatele služeb - 

vždy se o klienta postaráme  
 

co není kryto pojištěním právní asistence  

 návykové látky a alkohol za volantem 
 úmyslné trestné činy 
 spory, které vznikly před datem počátku pojištění 

 

Postup při pojistné události - Pojištění právní asistence řidiče + pracovněprávní spory. V 

případě, kdy dojde k situaci související s řízením motorového vozidla nebo sporu 

Prostřednictvím OSD vám nabízíme: 
  

  



v pracovněprávním vztahu, na které se vztahuje pojištění právní asistence, má pojištěná osoba, tj. 
zaměstnanec/řidič, možnost konzultovat řešení situace na linkách určených pro klienty, kteří mají 
tento typ pojištění   
  

V případě problémů lze kontaktovat asistenční službu na telefonních číslech : + 420 292 292 292  -  

volba v hlasovém stromu č. 4 (asist. služby) a dále č. 4  (Pojištění právní asist.)   Případně je 

možné použít telefonní číslo  + 420 272 099 911    volba č.  2 ( Pojištění právní asistence)  
 

Před kontaktem s operátorem si prosím připravte následující informace :  

� číslo pojistné smlouvy 10337/86252 

� Vaše jméno a příjmení  

� datum narození, podle kterého budete identifikován jako pojištěná osoba 

� telefonní číslo, na kterém je Vás možno při zpětném volání zastihnout  

� stručný popis vzniklé situace, oblast (řízení vozidla, pracovněprávní spor) a rozsah 

požadované asistenční služby (porada, žádost o  zastupování advokátem) 
  

! Kontaktování  asistenční služby se doporučuje vždy, i když je situace nejasná a 

především ihned, pokud její řešení nesnese odkladu ! 
 

V zahraničí Vám asistenční služba je schopna zajistit i tlumočení při jednání 

s úředními orgány či při objasňování situace při dopravní nehodě. 
 

Právní asistence dále usnadňuje i orientaci v dokladech, které jsou nutné k vyřízení 

celé události a poskytuje doporučení vhodného postupu. 
 

Pro likvidaci pojistné události týkající se řízení vozidla jsou nutné tyto základní doklady  

- stručně vyjádřený popis toho co se událo 

- policejní protokol, případně zápis o podaném vysvětlení, správní rozhodnutí  

- doklad o složení kauce za přestupek nebo přečin  

- ostatní související doklady, které se vztahují k pojistné události, vyžádané právním oddělením  
  

Pro likvidaci pojistné události týkající se pracovněprávního sporu jsou nutné tyto základní 

doklady   

- stručně vyjádřený popis a důvod sporu 

- pracovní smlouva  

- související korespondence obsahující podstatné skutečnosti sporu 

- ostatní související doklady, které se vztahují k pojistné události, vyžádané právním oddělením 

AXA –Assistance , nejvýhodnější pojištění na trhu 

Cena pojištění pro naše členy činí pouze 400,-Kč ročně. Je možnost připojištění 
čtvrtletně a pojištění se vždy snižuje o částku 100,- Kč. 

 

v případě kdy budete potřebovat bližší informace k produktu kontaktujte 

Štěpán Severin                                                                                                                  Marcela Suplinčáková 
Mobil : 731101257        Mobil: 731 622 973 
E-mail.: severin@pbbox.cz            E-mail.: suplincakova.marcela@cmkos.cz  

 


