
Výhody pro policisty a zaměstnance PČR 
v rámci členství v KOOBS

•    Limit pojistného plnění až 300.000 Kč
•    Pojištěná je i ztráta svěřených věcí s limitem 
     pojistného plnění ve výši 30.000 Kč
•    Vztahuje se též na škodné události v souvislosti
      s řízením dopravního prostředku

Pojištění pracovní neschopnosti:

  Předmět pojištění                                    Pojistná částka

 Pracovní neschopnost v důsledku 
 nemoci nebo úrazu (mimo úrazy 
 pracovní)

    250 Kč*/den

*Karenční doba pro případ úrazu a nemoci je 31 dní. 

•    Krytí závazků plynoucích z úvěrů
•    V případě pracovní neschopnosti jsou 
     krytá i onkologická onemocnění, diabetes
     mellitus, nemoci oběhové soustavy, 
     totální endoprotéza kyčelního a kolenního
     kloubu, výhřez meziobratlové ploténky, 
     fyziologický potrat

Kontaktní osoba KOOBS 
Ing. Alexander Burda, tel. +420 739 534 595

Kontaktní osoba ERGO pojišťovny a D.A.S. 
Erika Jelinková, tel. +420 776 333 400
František Ksandr, tel.  + 420 602 549 237

Pojištění povinnosti zaměstnance k náhradě 
škody způsobené zaměstnavateli:



BENEFIT OD KOOBS 
PRÁVNÍ OCHRANA  

PRO KAŽDÉHO ČLENA

S D.A.S. ZÍSKÁVÁTE:
 Právníka na telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 Silný tým nezávislých a specializovaných právníků.
 Úhradu nákladů na řešení právního problému v rozsahu  
       sjednaném pojistnou smlouvou.

Jako členové KOOBS dostáváte slevu 30 % ze standardní 
ceny pojistného na všechna soukromá pojištění.
V případě zájmu o využití slevy se prioritně obracejte  
na paní Jelinkovou a pana Ksandra (viz druhá strana). 
Při sjednání uvádějte slevový kód TDY25H.

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY  
VE SLUŽEBNÍM či PRACOVNÍM POMĚRU

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:

při podezření či obvinění ze spáchání trestných činů, přestupků, 
disciplinárních, kárných a jiných správních deliktů v souvislosti  
se služebním či pracovním poměrem (včetně případů, které souvisí  
s řízením vozidla),  
v případě pracovněprávních sporů či sporů vyplývajících  
ze služebního poměru, 
při uplatňování nároků na náhradu újmy vůči zaměstnavateli  
v souvislosti se služebním či pracovním poměrem,
při obraně proti neoprávněným nárokům zaměstnavatele  
na náhradu újmy v souvislosti se služebním či pracovním poměrem.

Právní poradenství s limitem 5.000 Kč na jeden případ 
ve sporech ze soukromého pojištění ohledně událostí 
souvisejících se služebním či pracovním poměrem.

JAK ŽÁDAT O PRÁVNÍ POMOC?*
+ 420 267 990 777 nonstop linka právní pomoci
pravni@das.cz
www.das.cz/pojistna-udalost/
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, BB Centrum, 
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle 

*vždy uvádějte číslo pojisté smlouvy (4034344) 
a Vaše osobní identifikační či služební číslo

EXKLUZIVNÍ SLEVA
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