
Pojištění právní ochrany 
Pojištění právní ochrany Vám poskytne jistotu, že nebudete sami, když se ocitnete v situaci, 

kdy musíte chránit svá práva! Nebojte se právních předpisů ani finančních nákladů spojených 

s uplatněním práv. Pojištění právní ochrany slouží právě k tomu, aby Vám pomohlo domoci 

se Vašich práv, a to bez rizika finančních ztrát. Z Pojištění právní ochrany Kooperativa 

zaplatí honorář Vašeho právního zástupce nebo uhradí náklady na soudní řízení.

Ano, chápete to správně! 
Uhradíme nejen náklady na právníka, ale i soudní poplatky, znalecké posudky, náklady na výslech svědků, náklady na cestu k soudnímu řízení, náklady na výkon rozhodnutí i náklady přisouzené protistraně. A pokud Vám stačí rada, tak máte možnost využít právní poradenství.

Má to znamenat, že za mě budete platit právníkovi?



To je úžasné! 
Ale dá se to využít vždy? Co třeba reklamace zboží 

nebo služeb?

Samozřejmě. 
Je to jedna z mnoha oblastí, pro které lze 

právní ochranu využít. Jedná se také o dost 

častý případ. Tak třeba si koupíte DVD přehrávač, 

doma ho zapojíte, těšíte se na film a najednou 

zjistíte, že obraz skáče, jedná se o vadu výrobku 

a tím pádem důvod k reklamaci. Prodejce však 

odmítne reklamaci přijmout. S právní ochranou 

máte možnost využít konzultaci s právníkem 

po telefonu, a pokud argumenty na otrlého 

prodejce nezaberou, tak si agendu převezme 

právní zástupce a případ vyřeší. A veškeré 

náklady uhradíme z pojištění.



Ano, 
pojištění se vztahuje na Vaši obhajobu v případech, kdy se jedná o trestný čin nebo přestupek spáchaný z nedbalosti. Například ublížení na zdraví z nedbalosti. 

Kromě reklamací Vás může vytopit nepozorný sou-

sed. Samozřejmě, že máte nárok na úhradu škody, kterou 

Vám vytopením způsobil. Pokud s ním ale není možná dohoda, 

budete muset uplatnit svůj nárok soudní cestou. A to máte náklady 

na znalecké posudky k vyčíslení škody, cesty k soudnímu jednání atd. 

S právní ochranou se zbavíte finančních nákladů, které s uplatněním 

Vašeho nároku souvisejí, a tento nárok za Vás vyřeší. A POZOR, to 

platí i při újmě na zdraví nebo na životě – například, když Vás 

někdo srazí na sjezdovce na lyžích. 

A co když poruším zákon já? Zaplatíte mi právníka?

Kdy jindy než při reklamaci 
můžu pojištění využít?



To se může stát, 
když zaviním dopravní 

nehodu, že?
Dobrý příklad! 
Tím se dostáváme k variantám právní ochrany: 
RODINA nebo RODINA + AUTO + ŘIDIČ.
Právě tato rozšířená varianta Vám poskytne 
ochranu v souvislosti s vlastnictvím nebo 
provozováním vozidla.

Ale ano!
Pokud například způsobíte dopravní nehodu, můžete si 

být jistý, že rozšířená varianta pojištění Vám pomůže. No 
a když si auto necháte opravit a servis provede neodbornou 
opravu, která se projeví krátce po jeho vyzvednutí, tak Vám 
právní ochrana opět pomůže. Jen pozor na cesty do Turecka 
a zemí bývalého Sovětského svazu, které nejsou členy EU, 
na tyto země se právní ochrana nevztahuje.

To je dobré. Když nemám vůz, nemusím 
tedy platit navíc. Jednoduše si zvolím 
dle svých potřeb. Ale já často jezdím do 
zahraničí, tam mi to asi nepomůže...?



Dobře… A co když budu 
mít víc aut?

Ani to není problém. 
V jedné smlouvě máte pojištěna dvě vozidla. No a pokud Vám 
to nestačí, tak další vozidlo si můžete přidat za malý příplatek. 
Stejné je to i u nemovitosti – jedna je v pojištění automaticky za-
hrnuta. A tak se bez obav můžete bránit např. proti neoprávněnému 
užívání Vašeho pozemku nebo si jako nájemník nenecháte líbit, že 
pronajímatel Vám znepříjemňuje bydlení. Nebo je Váš soused truhlář 
či automechanik a neustále Vás obtěžuje hluk z jeho dílny. Pokud se 
sousedem není řeč, je zapotřebí svá práva vymáhat jiným způsobem.



A co
v práci?

I v případě 
pracovního úrazu?

Jste-li zaměstnancem, máte svá jasná práva 

daná zákoníkem práce. Představte si například, 

že za měsíc musíte odpracovat mnohem víc ho-

din, než je Vaše standardní pracovní doba. Ale 

i přes vykázané přesčasy Vám je zaměstnavatel 

odmítne proplatit. Za odpracované přesčasy 

Vám přece náleží odměna. S právní ochranou 

Vám pomůžeme. 

Právní ochranu můžete využít 
i v tomto případě. Třeba dopravní 
nehoda se služebním vozidlem, při 

které utrpíte úraz a zaměstnavatel se nebude 
mít k tomu, aby Vám poskytl náhradu škody, 
která Vám náleží. S právní ochranou stačí 
zvednout telefon a poradit se s odborníkem.



To je úžasné! Takže mně 
stačí zavolat a vy mi poradíte, 
případně mi pošlete právníka.

I domluvení schůzky se smluvním 
právníkem Kooperativy je samozřejmě 
možné. Za zmínku ale jistě stojí i mož-
nost zvolit si svobodně svého právního 
zástupce. Nikdo Vám nebude diktovat, 
kdo Vás bude zastupovat!

A nebude tam pak rozdíl 
ve spoluúčasti, když budu 
mít svého právníka?

To rozhodně nebude. V tomto pojiště-

ní totiž spoluúčast vůbec nefiguruje. 

Pojištění se sjednává 

zcela bez spoluúčasti!



Cena je konečná pro Vaši ochranu 
v těchto oblastech práva:

-  mimosmluvní náhrada újmy
- trestní a přestupkové právo
- závazkové právo- vlastnické a nájemní právo

- sousedské právo- pracovněprávní spory

Cena se odvíjí od zvolené varianty pojištění a zvoleného limitu plnění. 
Máte totiž na výběr dva limity – 100.000 Kč nebo 500.000 Kč. Cena 
není na osobu, ale na pojistnou smlouvu, kde nebudete pojištěn sám! 
Pojištěnými je dále manžel/manželka či druh/družka a dále nezaopatře-
né děti žijící ve společné domácnosti s pojištěným. Stále za jednu cenu! 

Stačí Vám necelé 4 koruny denně a Vy a Vaši blízcí můžete mít 
klidné spaní. Na ochranu Vašich práv už nikdy nebudete sami. 

Zde vidíte cenový přehled všech variant.

A ještě bez spoluúčasti? 
Bojím se, že to bude drahé...

Pojistná varianta 
PRÁVNÍ OCHRANY

RODINA – AUTO – ŘIDIČ

• Za druhou a každou 
   další nemovitost

• Za třetí a každé další vozidlo

RODINA 

• Za druhou a každou 
   další nemovitost

3 400 Kč

800 Kč

900 Kč

2 500 Kč

800 Kč

2 300 Kč

500 Kč

600 Kč

1 400 Kč

500 Kč

500 000 Kč

Limit pojistného plnění

Roční pojistné (Kč)

100 000Kč



Můžu to s Vámi 
hned sjednat?

Až po mně!

Nepředbíhejte,
já přišel první!!!!

Pokud se chcete dozvědět víc o Pojištění právní 
ochrany, rád Vám poskytnu další informace na 
některém z našich školení nebo se můžete také 
podívat na náš web www.koop.cz.

http://www.koop.cz



