Konfederace odborových organizací
bezpečnostních sborů, z.s.
• Pojištění povinnosti zaměstnance k náhradě škody
způsobené zaměstnavateli

• Rizikové životní pojištění
• Pojištění právní ochrany D.A.S.

Červen 2018

ERGO Group AG - jedna z největších
pojišťovacích skupin v Evropě.

 95% akcionář = Munich Re

 Více jak 45 000 spolupracovníků.

 Zastoupení ve více než 30 zemích světa, především v
Evropě a Asii.

 Objem přijatého pojistného přes 18 mld. EUR.

 40 mil. klientů v Evropě.
 Více než 160 letá tradice.

 Mnichovská zajišťovna a mezinárodní společnost
ERGO v roce 1999 založili investiční společnost MEAG,
která spravuje majetek Munich Re a ERGO.
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Představení D.A.S.

Kdo jsme?

D.A.S. ve světě


jsme světový specialista č. 1 na právní ochranu



máme více než 80-ti letou tradici v poskytování právních služeb



máme obchodní zastoupení v 18 zemích světa

D.A.S. v České republice


jsme jediná specializovaná pojišťovna svého druhu v České republice



20 let poskytujeme klientům právní servis v mnoha oblastech života





právní ochrana rodiny a jejích členů



právní ochrana při řízení vozidla



právní ochrana v zaměstnání



právní ochrana v podnikání

máme široký tým vlastních právníků a desítky spolupracujících specializovaných
advokátních kanceláří po celé České republice a desítky dalších v Evropě

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
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Pojištění povinnosti
zaměstnance k náhradě škody
způsobené zaměstnavateli

Červen 2018

Pojištění povinnosti zaměstnance k náhradě škody způsobené
zaměstnavateli
Předmět pojištění

•

Předmětem pojištění je odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil jako
zaměstnanec svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu
nebo v souvislosti s ním
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Pojištění povinnosti zaměstnance k náhradě škody
způsobené zaměstnavateli
Hlavní výhody pro členy KOOBS, z.s.
•

Široký rozsah pojistné ochrany s limitem pojistného plnění 300.000 Kč

•

Pojištěna je i ztráta svěřených věcí s limitem pojistného plnění ve výši 30.000 Kč

•

Vztahuje se i na škody nepřímé (například ušlý zisk, regresy zdravotních
pojišťoven apod.)

•

Pojištění se vztahuje též na škodné události, ke kterým dojde v souvislosti s
řízením dopravního prostředku

•

Kryje i škodu způsobenou na pneumatikách, discích kol a přepravovaných
věcech vzniklou při dopravní nehodě

•

Celosvětová platnost, spoluúčast 1.000 Kč

•

Jedna cena pro všechny bez rozdílu zařazení v útvaru včetně řízení služebního
dopravního prostředku

•

Nižší cena v porovnání se standardním sazebníkem až o 84%!!
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Pojištění povinnosti zaměstnance k náhradě škody
způsobené zaměstnavateli
Výluky z pojistného plnění

Pojištění se nevztahuje na škody způsobené zaměstnavateli:
•

v souvislosti s uložením majetkových sankcí (např. penále, pokuty a jiné platy mající
sankční povahu) s výjimkou sankcí uložených v souvislosti s výpočtem a placení

daní, poplatků, cel nebo pojistného na veřejné pojištění
•

schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat

•

vyrobením vadného výrobku

•

vadnou manuální prací při montážích, opravách a stavebních pracích

•

na věcech, které jsou předmětem přepravních smluv

•

pochybením při ekonomických nebo nákladových kalkulacích
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Pracovní neschopnost „na klíč“
pro členy KOOBS, z.s.

Červen 2018

Pracovní neschopnost - rozsah pojistné ochrany:
Individuální nastavení pouze pro členy KOOBS, z.s. !!
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

•

Udržení požadovaného životního standardu

•

Krytí závazku plynoucích z úvěrů

•

V případě pracovních neschopnosti jsou kryta i onkologická onemocnění, diabetes
mellitus, nemoci oběhové soustavy, totální endoprotéza kyčelního a kolenního kloubu,

výhřez meziobratlové ploténky, fyziologický potrat
•

Nastavení produktu „na klíč“ – pouze pro členy KOOBS, z.s.

•

Stejná cena pro všechny bez rozdílu:
•

Věku

•

Pracovního zařazení

•

Posouzení zdravotního rizika
9

Konfederace odborových organizací
bezpečnostních sborů, z.s.
Parametry právní ochrany
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
Mgr. Roman Flek, ředitel obchodního úseku

Jak pojištění právní ochrany funguje

Postup při vyřizování případu

Klient požádá
o právní
pomoc
(telefonicky,
emailem,
písemně,
osobně)

Právník s
příslušnou
specializací se
ujme řešení
případu

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

Právník
zpracuje
právní
analýzu
nebo
poskytne
poradenství

Právník
uplatní
práva
klienta u
protistrany

Právník
zastoupí
klienta v
soudním nebo
správním
řízení

V případě
úspěchu
právník
zahájí
exekuční
řízení

V případě
neúspěchu
uhradíme
náklady
protistrany

D.A.S. uhradí
náklady do
výše
500.000 Kč
na každý
jeden případ
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Jak pojištění právní ochrany funguje

Co D.A.S. poskytuje?

D.A.S. zajistí


specializovanou právní pomoc



telefonické právní poradenství 24 hodin denně 365 dní v roce

D.A.S. uhradí


náklady vlastních specialistů



náklady právních zástupců



soudní poplatky



náklady protistrany a státu



náklady na znalecké posudky



náklady na svědky a cesty k soudu



jiné související a účelně vynaložené náklady

D.A.S. složí kauci za účelem propuštění z vyšetřovací vazby
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
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Parametry pojištění právní ochrany
pro členy KOOBS, z.s.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
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Oblasti právní pomoci

Oblasti práva, ve kterých by D.A.S. poskytla pojištěné
osobě právní pomoc :


Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní delikty
(například újmy na zdraví způsobené nesprávným pracovním postupem)

Právní ochrana zahrnuje nepřetržitě dostupné právní poradenství, právní
zastoupení specializovanými právníky, úhradu nákladů na advokáty, znalecké
posudky, soudní poplatky i náklady protistrany a státu, to vše do částky
500.000 Kč na každý jeden případ.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
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Oblasti právní pomoci – příklady z praxe I.

Trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné správní
delikty


Pojištění se vztahuje na obhajobu pojištěného v trestním, přestupkovém,
disciplinárním, kárném a jiném správním řízení, které je proti němu vedeno pro
protiprávní jednání v souvislosti s pracovněprávním vztahem.
Příklad
Pojištěná osoba je obviněna z ublížení na zdraví nebo z usmrcení z nedbalosti. Klientovi hrozí trest
odnětí svobody, zákaz činnosti a ztráta zaměstnání.
D.A.S. pověří advokáta, který se ujme obhajoby klienta. V případě potřeby D.A.S. zajistí zpracování
znaleckého posudku. D.A.S. uhradí odměnu advokáta, náklady na vypracování znaleckého posudku i
další náklady trestního řízení, které by byl klient povinen uhradit.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
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Oblasti právní pomoci

Oblasti práva, ve kterých by D.A.S. poskytla pojištěné
osobě právní poradenství:


Pracovněprávní nároky zaměstnance na náhradu újmy proti zaměstnavateli



Obrana zaměstnance proti nárokům zaměstnavatele



Pracovněprávní spory zaměstnance se zaměstnavatelem



Nároky a spory ze soukromého pojištění

Právní ochrana zahrnuje nepřetržitě dostupné právní poradenství, telefonicky
či e-mail.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
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Oblasti právní pomoci – příklady z praxe II.

Právní pomoc při uplatňování nároků na náhradu újmy
vůči zaměstnavateli


pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěné osoby,
pokud v souvislosti s pracovním úrazem uplatňuje proti zaměstnavateli nárok
na náhradu újmy na zdraví nebo škody na věcech, které měl při sobě
Příklad
Pojištěná osoba utrpí při služebním zákroku zranění, ale zaměstnavatel nechce úraz uznat jako úraz
pracovní.
D.A.S. posoudí situaci a poskytne klientovi právní poradenství

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
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Oblasti právní pomoci – příklady z praxe III.

Obrana zaměstnance proti nárokům zaměstnavatele


Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného,
pokud proti němu uplatní zaměstnavatel nárok na náhradu újmy.

Příklad
Pojištěná osoba způsobí škodu na služebním vozidle a zaměstnavatel bude uplatňovat škodu v
neadekvátní výši.
D.A.S. posoudí situaci a poskytne klientovi právní poradenství

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
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Oblasti právní pomoci – příklady z praxe IV.

Pracovněprávní spory zaměstnance se zaměstnavatelem


Pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěného v
souvislosti se spory se zaměstnavatelem vzniklých v důsledku porušení
pracovněprávních vztahů.
Příklad
Pojištěné osobě je kráceno vyplacení mzdy/platu a to v rozporu s platnými právními předpisy i
podepsanou smlouvou.

D.A.S. posoudí situaci a poskytne klientovi právní poradu.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
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Oblasti právní pomoci – příklady z praxe V.

Právní pomoc ve sporech vyplývajících ze soukromého
pojištění


pojištění se vztahuje na ochranu a prosazování právních zájmů pojištěné osoby
ve sporech z jiného soukromého pojištění, které souvisí s pracovní činností
klienta
Příklad
Pojištěná osoba utrpí při výkonu služby úraz, v jehož důsledku bude několik týdnů v pracovní
neschopnosti. Pojišťovna, kde má pro tyto účely sjednané úrazové pojištění, odmítne poskytnout
odškodnění.

D.A.S. posoudí situaci a poskytne právní poradenství.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
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Proč právní ochranu od D.A.S.?

NEZÁVISLOST


jsme nezávislá společnost, neexistuje u nás riziko střetu zájmů

SPECIALIZACE


jsme jediná specializovaná pojišťovna právní ochrany u nás



specializace je zárukou kvality

KVALITA SLUŽEB


500.000 Kč na každý jeden případ / 5.000 Kč právní porada



kvalita našich služeb je prověřená léty zkušeností a statisíci řešenými případy
právní pomoci a telefonickými právními radami



máme vlastní široký tým specializovaných právníků a širokou síť špičkových
advokátních kanceláří

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
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Kontakty
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