
BENEFIT OD KOOBS - PRÁVNÍ OCHRANA PRO KAŽDÉHO ČLENA 
Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů uzavřela s účinností od 1.7.2018 pro své 
členy právní ochranu v oblasti služebního / pracovního poměru u renomované a jediné specializované 
pojišťovny právní ochrany na trhu - D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

V JAKÝCH OBLASTECH D.A.S. POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ 
OCHRANY ČLENŮM KOOBS POSKYTUJE?

Právní ochrana ve služebním / pracovním poměru

V  rámci pojištění právní ochrany ve služebním poměru D.A.S. poskytuje členům KOOBS právní 
ochranu v následujících oblastech:

Právní ochrana ve formě úhrady nákladů na právní zastoupení a úhrady nákladů na 
zpracování znaleckých posudků až do výše 500.000 Kč na jeden případ a právní poradenství 
v oblasti při podezření či obvinění ze spáchání trestných činů, přestupků, disciplinárních, 
kárných a jiných správních deliktů v souvislosti se služebním / pracovním poměrem. 

Právní poradenství s limitem 5.000 Kč na jeden případ ve věcech:
• služebního poměru – poradenství ve sporech ohledně výkonu služby, odměňování,  

služebního postupu atp.,
• náhrady újmy vůči zaměstnavateli – poradenství ohledně vymáhání odškodnění za pracovní úraz či 

nemoc z povolání atp.,
• obrany proti nárokům zaměstnavatele na náhradu újmy – poradenství při nařčení zaměstnavatele  

za poškození služebního vybavení, poradenství při vymáhání újmy za škodu ze strany  
zaměstnavatele atp.,

• sporů s pojišťovnami ohledně událostí souvisejících se služebním poměrem – poradenství ve sporech  
s pojišťovnou ohledně plnění z odpovědnostního pojištění, poradenství ve sporech s pojišťovnou 
ohledně plnění z úrazového pojištění atp. 

S D.A.S. POJIŠTĚNÍM PRÁVNÍ OCHRANY  
VE SLUŽEBNÍM / PRACOVNÍM POMĚRU ZÍSKÁVÁTE:

	právníka na telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu,
	silný tým nezávislých a specializovaných právníků D.A.S.,
	úhradu nákladů na řešení právního problému až do výše 500.000 Kč (platí pro oblast  
    právní ochrany v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném a jiném  
 správním řízení),
	úhradu nákladů na zpracování znaleckých posudků (platí pro oblast právní ochrany  
    v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném a jiném správním řízení),
	rychlý, profesionální a lidský přístup při řešení vašeho právního problému.

Pojištění právní ochrany  
členů KOOBS od D.A.S.

ve spolupráci s
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JAK HLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?
Pokud se ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat využít sjednanou právní ochranu na obě 
pojištění, obraťte se na D.A.S. některým z následujících způsobů:

+ 420 267 990 777 nonstop linka právní pomoci

pravni@das.cz

https://www.das.cz/pojistna-udalost/

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, BB Centrum, 
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ OCHRANY:

Další bonus: KOOBS pro své členy s pojišťovnou D.A.S. navíc dojednal na 
všechna soukromá pojištění, která s D.A.S. uzavřou, slevu 30 % ze standardní 
ceny pojistného!
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Poskytovatel služby pojišťění právní ochrany:
D.A.S. Rechtsschutz AG se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Vídeň, Rakousko, číslo zápisu v obchodním rejstříku 
u Obchodního soudu ve Vídni: FN 53574 k, provozující pojišťovací činnost v České republice prostřednictvím pobočky (organizační složka).  
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03450872, zapsaná v obchodním rejstří-
ku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76832, zastoupena generální ředitelkou pobočky Mgr. Jitkou Chizzola.

Pojištění právní ochrany  
členů KOOBS od D.A.S.

Jako jediní nabízíme krytí 
nákladů právní ochrany až do 
výše 1 000 000 Kč na každou 
pojistnou událost

Na jednu pojistnou 
událost vydáme 
průměrně 4x více  
peněz než ostatní! 

Podílíme se téměř 
92 % na nákladech 
celého trhu pojištění 
právní ochrany.

Nic netajíme a klienti nám věří Jednička na trhu

Nezávislost a specializace 

Kdy děláte věci správně 
a dokážete více? Když to 
děláte dlouho, jste nezávislí  
a specializovaní.  A to my jsme.  
Už 100 let.

A cena? Například D.A.S. 
právní ochrana řidiče 
stojí jen 150 Kč na měsíc.  
Za mobilní telefon možná 
platíte i víc...

Služba pro každého

D.A.S. PRÁVNÍ OCHRANA:  
SKVĚLÁ SLUŽBA, KTERÁ VÁM V ŽIVOTĚ OCHRÁNÍ ZÁDA

V  případě změny pojistné smlouvy s uplatněním slevy kontaktujte, prosím, správce vaší smlouvy.  
Pro sjednání nové pojistné smlouvy se slevou 30% kontaktujte D.A.S. na telefonním čísle 267 990 711.

• Uveďte číslo pojistné smlouvy (4034344)
• Uveďte vaše osobní  

identifikační / služební číslo
• Věcně popište podstatu vašeho problému
• Přiložte veškeré dostupné doklady

• Co nejpřesněji formulujte váš požadavek 
na právní ochranu

• Zdůrazněte důležité lhůty či termíny
• Uveďte aktuální spojení na vás

ve spolupráci s


