Pojištění právní ochrany
pro klienty společnosti
BUSINESS LEASE s.r.o.

BRÁNÍME SLUŠNÉ

Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
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 rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. A 76832 (dále jen „D.A.S.“)
Úplné předsmluvní informace jsou poskytnuty v dokumentech: „Informace pro zájemce o možnosti stát se pojištěným dle zák. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění“
(„Informace o pojišťovně“ a „Charakter pojištění právní ochrany“) a dle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku“; úplné smluvní informace jsou poskytnuty v pojistné
smlouvě, příslušných pojistných podmínkách a smluvních ujednáních.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění právní ochrany odstraňuje nebo alespoň zmírňuje nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených v těch oblastech života, pro které je pojištění
sjednáno. Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů.

Co je předmětem pojištění?
Předmětem pojištění je ochrana a prosazování oprávněných právních
zájmů pojištěných osob ve sporech, nárocích či řízeních, které se týkají
oblastí vymezených ve zvoleném druhu pojištění:
	Právní ochrana vozidla – v oblasti související s pojištěným vozidlem.
	Právní ochrana vozidla pro klienty společnosti BUSINESS LEASE s.r.o. je
poskytována do výše 500 000 Kč na každou pojistnou událost.
	Samostatný limit pojistného plnění pro trestněprávní záruku (kauci) je
poskytován do výše 500 000 Kč, formou bezúročné půjčky.

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se nevztahuje na nároky, spory či řízení v následujících oblastech:
	hájení právních zájmů pojištěných, které přímo nebo nepřímo souvisejí
s válečnými událostmi, vnitřními nepokoji, stávkami, terorizmem nebo
nukleárními škodami,
	je-li trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt pojištěným spáchán
úmyslně,
	spory mezi pojistitelem a pojištěným,
	uplatňování nároků, které byly na pojištěného převedeny, nebo které
jsou uplatňovány jeho jménem pro třetí osobu,
	právní zastupování ve sporech o náhradu škody, která je uplatňována
vůči pojištěnému, není-li ve zvláštních částech pojistných podmínek,
pojistné smlouvě nebo smluvních ujednáních uvedeno jinak,
	hájení právních zájmů pojištěných, které nastaly v souvislosti s požitím,
resp. s podezřením na požití alkoholu či jiných návykových látek těmito
pojištěnými; toto však neplatí při uplatňování náhrady škody, kterou
utrpěl pojištěný,
	spory ze smlouvy o půjčce uzavřené ústní formou,
	sepsání a podávání trestních a přestupkových oznámení či sepsání
a schvalování smluv a jiných právních dokumentů či podání,
	zastupování svědka v rámci jednotlivých řízení,
	prosazování zájmů pojištěného v insolvenčním řízení, a to jak v pozici
úpadce, tak i věřitele,
	právní spory mezi vlastníky a spoluvlastníky movitých a nemovitých
věcí, především zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
a společného jmění manželů,
	právní spory v souvislosti s právními vztahy ve společnostech,
sdruženích, družstvech, společenstvích vlastníků jednotek, spolcích,
nadacích a fondech, v oblasti ochrany osobnosti, nemajetkové újmy
dle zák. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v působnosti
tiskového zákona, rodinného, dědického a finančního práva, stejně
jako v oblasti duševního vlastnictví, nekalé nebo hospodářské soutěže,
veřejných zakázek, veřejné podpory, dotací, veřejné obchodní soutěže
či sázek a her,

	hájení právních zájmů pojištěných v případě sporů ze smlouvy
o půjčce, smlouvy o úvěru, dlužního úpisu, směnky nebo šeku pokud se
jedná o třetí a další škodní událost kteréhokoliv pojištěného v jednom
pojistném období; zároveň hodnota předmětu sporů v jednom
pojistném období ze všech škodních událostí nesmí ve svém souhrnu
přesáhnout 500 000 Kč,
	hájení právních zájmů pojištěného v případě sporů, které se vztahují
na správu a uložení peněžních hodnot, na nákup a prodej cenných
papírů, sporů z majetkových a finančních investic, vyjma stavebního
spoření a penzijního připojištění,
	hrazení výdajů za znalecké posudky, pokud je jejich zpracování
nezbytné pro efektivní prosazení oprávněných zájmů pojištěného při
mimosoudním vyřizování věci, např. při ověřování vyhlídek na úspěch,
stanovení výše škody, apod.,
Kromě výše uvedených výluk se pojištění dále nevztahuje na výluky uvedené
ve zvláštní části pojistných podmínek, smluvních ujednáních či v pojistné
smlouvě, zejména na jakékoliv níže uvedené nároky, spory či řízení.
	právní spory mezi pojištěnými danou pojistnou smlouvou; toto však
neplatí v případě prosazování zájmů pojistníka ve sporech s ostatními
pojištěnými,
	obhajoby pojištěného v důsledku pojistné události, která nastala
při řízení vozidla bez platného osvědčení o technickém průkazu,
nebo bez příslušného platného řidičského oprávnění, je-li osvědčení
o technickém průkazu nebo řidičský průkaz dle příslušných právních
předpisů potřeba,
	obhajoby v celním a daňovém řízení,
	právní spory, které vznikly v důsledku aktivní účasti na motoristických
sportovních závodech a soutěžích včetně tréninkových jízd,
	uplatňování nároků na náhradu škody vzniklé na přepravovaném
nákladu, jehož není pojištěná osoba vlastníkem, jakož i na hájení zájmů
ve sporech souvisejících s tímto nákladem, není-li v pojistné smlouvě
stanoveno jinak,
	v oblasti závazkového práva spory, které vyplývají ze smluv týkající se
vozidel, jež pojištěný soustavně a za účelem dosažení zisku uzavírá při
své podnikatelské činnosti,
	hájení právních zájmů pojištěného ve sporech z pojistných
smluv o pojištění odpovědnosti dopravce za škody související
s přepravovaným nákladem, jehož není pojištěný vlastníkem.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
	Právní ochrana se vztahuje výhradně na ty oblasti života, pro které je
sjednána.
	Dojde-li pojistitel k závěru, že neexistují dostatečné vyhlídky
na úspěšné vyřízení pojistné události, je povinen sdělit to neprodleně
zároveň s udáním důvodů pojištěnému, kterému tímto nevzniká
nárok na pojistné plnění.Tím však není dotčeno právo pojištěného
na přezkum věci v expertním řízení ve smyslu článku 9, odst. 2 až 4
obecné části pojistných podmínek (PP/O/2012).

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
	Právní ochrana se poskytuje při mimosoudním vyřizování věci, soudním nebo jiném řízení probíhajícím v evropských státech s výjimkou zemí bývalého Sovětského
svazu nepatřících do Evropské unie a Turecka podle práva daného státu.
	V oblasti závazkového práva se právní ochrana poskytuje při mimosoudním vyřizování věci, soudním nebo jiném řízení probíhajícím v České republice podle práva
České republiky.
	U vozidel registrovaných v jiném členském státě než v České republice, se právní ochrana v oblasti pojistného práva poskytuje při mimosoudním vyřizování věci,
soudním nebo jiném řízení probíhajícím v České republice podle práva České republiky.
Podrobnosti týkající se územního rozsahu jsou uvedeny v příslušné zvláštní části pojistných podmínek.

Jaké mám povinnosti?
• Povinnost k pravdivým sdělením při uzavírání pojistné smlouvy, resp. při přistoupení do pojištění,
• chovat se obezřetně a vědomě nezvyšovat riziko vzniku škodné události a zvyšování nákladů na pojistné plnění,
• bez zbytečného odkladu oznámit D.A.S. změnu nebo zánik pojistného rizika prostřednictvím společnosti BUSINESS LEASE s.r.o.,
•	v případě události, se kterou spojuji požadavek na pojistné plnění, oznámit událost do D.A.S. bez zbytečného odkladu, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu
následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; současně předložit D.A.S. potřebné doklady a postupovat způsobem ujednaným
ve článku 11 (Povinnost k součinnosti) obecné části pojistných podmínek PP/O/2012,
• plnit i další povinnosti uvedené v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné za roční pojistné období je hrazeno formou měsíčních splátek. Splátky pojistného jsou splatné vždy do posledního dne kalendářního měsíce, který následuje
po měsíce, za který se splátka platí. Pojistné hradí pojistník převodem z bankovního účtu, přičemž je povinen při platbě splátky pojistného jako variabilní symbol uvádět číslo
pojistné smlouvy uvedené v pojistné smlouvě. Číslo účtu D.A.S.: 3843791/0300.
Jednotlivá pojištěná osoba odvádí pojistníkovi platby za pojištění v dohodnuté výši a dohodnutým způsobem.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
•	Pojistné krytí jednotlivých pojištěných vozidel začíná přistoupením vozidla do pojištění, tzn. v tom kalendářním měsíci, k jehož poslednímu dni bylo dotyčné vozidlo
poprvé uvedeno v Seznamu pojištění vozidel nebo v 00:00 hodin posledního dne toho kalendářního měsíce, k jehož poslednímu dni bylo dané vozidlo poprvé uvedeno
v Seznamu pojištěných vozidel.
•	Pojistné krytí končí s okamžikem zániku pojištění. Pojistné krytí jednotlivého vozidla končí na základě dohody mezi pojištěným a pojistníkem neuvedením vozidla
v dokumentu „Seznam pojištěných vozidel“. U vozidel, u nichž bylo pojištění sjednáno pouze na dobu do ukončení leasingu, končí pojistné krytí dnem ukončení
leasingové smlouvy.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojistnou smlouvu může vypovědět pouze pojistník, a to písemnou formou
•	s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy,
•	s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
•	ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena D.A.S. později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci
následujícího pojistného období,
•	v dalších případech uvedených v občanském zákoníku.

Informace pro zájemce o možnosti stát se pojištěným
dle zák. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
Informace o pojišťovně D.A.S.

kancelar@ombudsmancap.cz, ID datové schránky:
i4ymwu8, www.ombudsmancap.cz.

Obchodní firma, právní forma pojistitele, adresa a sídlo
pojistitele:
D.A.S. Rechtsschutz AG
se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser Gürtel 17, A1170 Vídeň, Rakousko, číslo zápisu v obchodním rejstříku u
Obchodního soudu ve Vídni: FN 53574 k,
provozující pojišťovací činnost v České
prostřednictvím pobočky (organizační složka)

republice

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4,
IČO: 03450872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76832,
zastoupena: Mgr. Jitkou Chizzola, vedoucí pobočky
Název a sídlo orgánu státního dohledu:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Způsob vyřizování stížností:
Děláme vše pro to, abyste byli s našimi službami spokojeni.
Pokud však přesto máte k našim službám výhrady, své
stížnosti prosím zašlete na naši adresu D.A.S.
Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, Vyskočilova 1481/4,
Michle, 140 00 Praha 4, email: stiznosti@das.cz. O výsledku
šetření Vás písemně vyrozumíme nejpozději do 30 dnů od
obdržení Vaší stížnosti.
Se svými stížnostmi se můžete rovněž obrátit na:
•
Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28, 115
03 Praha 1, IČO: 481 36 450, tel. č. +420 224 411 111,
fax. č. +420 224 412 404, zelená linka 800 160 170,
email: info@cnb.cz, která je orgánem dohledu v
pojišťovnictví v České republice;
•
Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), který je
orgánem dohledu v pojišťovnictví v Rakousku,
www.fma.gv.at;
•
Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, tel. č. +420
296 366 360, fax. č. +420 296 366 236, ID datové
schránky: x7cab34, www.coi.cz, která je subjektem
zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů;
•
Veřejného ochránce práv, se sídlem Údolní 39, 602 00
Brno, tel. (+420) 542 542 888, e -mail:
podatelna@ochrance.cz, ID datové schránky: jz5adky,
telefon – ústředna: 542 542 111;
•
Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.,
se sídlem Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Josefov,
Praha 1, tel. +(420) 602 273 096, e-mail:

Případné spory z pojištění mohou být řešeny soudně nebo
prostřednictvím rozhodčího řízení, požádáte-li o uzavření
rozhodčí smlouvy. Vzájemné spory je rovněž možné řešit
pomocí expertního řízení.
Platné právo, jazyk, kodexy, přístup k pojistné smlouvě
a zprávě o solventnosti a finanční situaci:
Pojištění se řídí českým právem. Naše vzájemná
komunikace ohledně pojištění a pojistné smlouvy bude
probíhat v českém jazyce. Kodex etiky v pojišťovnictví a
Kodex etiky finančního trhu jsou uloženy na www.das.cz.
Zprávu o solventnosti a finanční situaci vyhotovuje D.A.S.
Rechtsschutz AG jako mateřská společnost pobočky a je
umístěna na odkazu https://www.das.at/Uber-uns/DASOsterreich/Berichte-Solvabilitat-und-Finanzlage. Uzavřená
pojistná smlouva je v elektronické podobě uložena u D.A.S.
a zpřístupněna zákazníkovi.
Povaha odměny pracovníků v souvislosti se
sjednávaným pojištěním:
Pojišťovací
zprostředkovatelé
jsou
odměňováni
pojišťovnou, formou provize, jejíž výše je stanovena
procentuálně z hodnoty pojistného.

Informace pro zájemce o možnosti stát se pojištěným
dle zák. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Charakter pojištění právní ochrany D.A.S.
Na co se pojištění právní ochrany vztahuje
Pojištění právní ochrany se vztahuje na ochranu a
prosazování oprávněných právních zájmů pojištěných osob
ve sporech, nárocích či řízeních, které se týkají oblasti
vlastnictví či řízení vozidla.
Z pojištění poskytneme pojištěným osobám právní poradu,
služby vlastních specialistů a uhradíme náklady, které
v souvislosti se sporem, nárokem či řízením vzniknou (s
výjimkou zejména vícenákladů, které vzniknou v důsledku
volby právního zástupce, který nemá svoje sídlo či
zastoupení v místě soudu či správního orgánu příslušného
k řešení dané pojistné události v prvním stupni). Podrobnosti
a omezení týkající se rozsahu pojistného plnění jsou
uvedeny v pojistných podmínkách.
Územní rozsah pojištění
Pojištění se vztahuje na pojistné události, jejichž řešení
se řídí se českým právem, pro projednávání je dána
příslušnost orgánů České republiky a jejich povaha
předpokládá výkon rozhodnutí v České republice podle
českého práva.
V případě nároků na náhradu újmy nebo právní pomoci v
oblasti trestných činů a přestupků se pojištění vztahuje na
pojistné události, které nastaly na území Evropy s výjimkou
států bývalého Sovětského svazu nepatřících do Evropské
unie a Turecka a které se řídí místním právem a jsou
projednávány místními orgány.
Podrobnosti týkající se územního rozsahu jsou uvedeny v
příslušné zvláštní části pojistných podmínek. Prosíme,
seznamte se s nimi.
Výčet pojistných událostí a pojistných nebezpečí
S výjimkou případů uvedených níže se za pojistnou událost
považuje porušení právní povinnosti či jiná právní
skutečnost, které nastaly v době trvání tohoto pojištění a v
jejichž důsledku vznikla pojistiteli povinnost poskytnout
pojištěnému pojistné plnění, tj. povinnost chránit či
prosazovat právní zájmy pojištěného v oblasti pojištěných
právních vztahů.
S výjimkou případů uvedených níže se za okamžik vzniku
pojistné události považuje okamžik, kdy došlo k prvnímu
skutečnému nebo domnělému porušení právní povinnosti,
resp. k počátku porušování právní povinnosti či první ze
série právních skutečností.
V níže uvedených případech se za pojistnou událost
považuje:
•
u pojištění občanskoprávních nároků na náhradu
újmy – skutečnost či událost zakládající nárok na
náhradu újmy, která nastala v době trvání tohoto
pojištění; okamžikem vzniku pojistné události je
okamžik, kdy nastala skutečnost či událost zakládající
nárok na náhradu újmy;
•
u pojištění sporů a nároků z vadného plnění či
záruky – projevení se vady, ke kterému došlo v době
trvání pojištění a které zakládá nárok pojištěného z
vadného plnění či záruky; okamžikem vzniku pojistné

•

•

•

události je okamžik projevení se vady; existence a
okamžik projevení se vady musí být na vyžádání
pojistitele doložen znaleckým posudkem zhotoveným
na náklady pojištěného;
u pojištění sporů o pojistné plnění – vznik pojistné
události z jiného než tohoto pojištění, ke kterému došlo
v době trvání tohoto pojištění; okamžikem vzniku
pojistné události je okamžik vzniku takové události
(např. datum odcizení nebo poškození předmětu
poškození, způsobení nehody, vznik živelné pohromy,
poškození zdraví apod.), která zakládá nárok na
pojistné plnění vůči jinému pojistiteli;
u pojištění trestní a přestupkové řízení – jednání či
opomenutí, pro které bylo proti pojištěnému takovéto
řízení zahájeno pro delikt, ke kterému došlo v době
trvání pojištění; okamžikem vzniku pojistné události je
okamžik, ve kterém pojištěný začal skutečně či údajně
delikt páchat;
u pojištění odebrání dokladu – odebrání dokladu, na
který se pojištění vztahuje, ke kterému došlo v době
trvání tohoto pojištění; okamžikem vzniku pojistné
události je okamžik odebrání dokladu.

Limit pojistného krytí
Pojistitel poskytne pojistné plnění u každé pojistné události
až do limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.
Limit pojistného plnění se vztahuje na pojistné plnění bez
ohledu na počet pojištěných a pojistná plnění poskytnutá
všem pojištěným při jedné pojistné události se sčítají.
Podrobnosti ohledně limitů pojistného krytí jsou uvedeny v
příslušné části pojistných podmínek.
Povinnosti a následky jejich porušení
Pojistné podmínky obsahují některé povinnosti, jejichž
porušení může mít vliv na pojistné plnění. Věnujte pozornost
zejména povinnosti nezmocnit právního zástupce bez
našeho předchozího souhlasu, jejíž porušení může vést až
odmítnutí pojistného plnění.
Uzavření pojistné smlouvy a trvání pojištění
Pojistná smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s pojistným
obdobím 1 rok. Pojistná smlouva se uzavírá podpisem
smluvních stran. Pojištění každého jednoho pojištěného
vozidla vzniká okamžikem přistoupení do pojištění.
Způsob určení pojistného plnění
Smlouvou o pojištění právní ochrany se pojistitel zavazuje v
ujednaném rozsahu hradit náklady pojištěného spojené s
uplatněním jeho práva a poskytovat služby s tím spojené.
Specifikace nákladů viz čl. 4 obecné části pojistných
podmínek (PP/O/2012).
Kdy pojištění zaniká
Pojištění může pojistník vypovědět:

ke konci pojistného období s tím, že
výpověď nám musíte doručit v písemné
formě nejpozději 6 týdnů před koncem
tohoto pojistného období;

do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy;

do 3 měsíců ode dne oznámení pojistné události.
Pojištění dále zaniká v důsledku neuhrazení pojistného,
pokud dlužné pojistné pojistník neuhradí ani v dodatečné

lhůtě stanovené v upomínce. Další způsoby zániku jsou
uvedené v pojistných podmínkách či občanském zákoníku.
Pojištění jednotlivého vozidla může pojištěný ukončit na
základě dohody mezi pojištěným a pojistníkem a
neuvedením vozidla v dokumentu „Seznam pojištěných
vozidel“. Pojištění jednotlivých vozidel, u nichž bylo pojištění
sjednáno pouze na dobu do ukončení leasingu, bude
ukončeno dnem ukončení leasingové smlouvy.
Kdy a jak můžete od smlouvy odstoupit
Od sjednané pojistné smlouvy může pojistník bez udání
důvodu odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Rovněž
může pojistník od sjednané pojistné smlouvy odstoupit do 3
měsíců ode dne, kdy se dozvěděl nebo se dozvědět mohl a
měl o existenci klamavých údajů poskytnutých z naší strany.
Po uplynutí těchto lhůt pojistníkovo právo na odstoupení zde
uvedené zaniká. Pojištění však lze ukončit jinými způsoby
vedenými výše.
Oznámení o odstoupení zašle pojistník v písemné formě na
adresu pobočky: D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR,
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle. V oznámení
spolu se sdělením, že od smlouvy odstupuje, popř. z jakého
důvodu, uvede také datum a číslo dotčené pojistné smlouvy.
Může rovněž využít vzorový formulář pro odstoupení, který
je ke stažení na www.das.cz
Pojistné a jiné poplatky
Pojistné je stanoveno na roční pojistné období jako tzv.
běžné pojistné s měsíční frekvencí placení. Splátky
běžného pojistného jsou splatné do 30. dne příslušného
splátkového období. Pojistné hradí pojistník převodem
z bankovního účtu, přičemž je povinen při platbě splátky
pojistného jako variabilní symbol uvádět číslo pojistné
smlouvy uvedené v pojistné smlouvě. Následky neuvedení
správného variabilního symbolu nelze přičítat k naší tíži.
Za pojištění jednotlivých pojištěných vozidel odvádí
pojištěná osoba pojistníkovi platby za pojištění v dohodnuté
výši a dohodnutým způsobem.
Poplatek za administrativní náklady spojené s ukončením
pojistné smlouvy z důvodu neuhrazení pojistného
pojistníkem (předžalobní výzva k úhradě dlužného
pojistného) činí 100 Kč. Tento poplatek je účtován k tíži
pojistníka.
Forma právních jednání
Pojistná smlouva je uzavřena v písemné formě, proto i
jednání a oznámení týkající se zániku pojistné smlouvy
vyžadujeme v písemné formě. Jakákoli jiná oznámení nám
lze zaslat i faxem či emailem, popř. prostřednictvím
pojistníka, jsme však oprávněni vyžádat si je v písemné
formě. Veškeré písemnosti zasíláme pojistníkovi na adresu
uvedenou v pojistné smlouvě; pokud dojde k její změně, je
pojistník povinen nám to neprodleně oznámit, jinak se bude
taková písemnost považovat za doručenou třetí pracovní
den po odeslání.
Současně Vás informujeme, že veškeré písemnosti dle
předchozí věty jsme oprávněni rovněž zaslat na pojistníkem
uvedenou mailovou adresu.
Ve smyslu § 90, odst. 1 až 3 zákona č. 170/2018 Sb. o
distribuci pojištění a zajištění máte právo zvolit listinnou
podobu poskytování informací pojistitelem.
Platnost údajů

Zde poskytnuté údaje jsou pouze informačního charakteru a
mohou být měněny. Údaje o ceně pojištění, popř.
připojištění, /výše pojistného/ jsou platné k okamžiku
sjednání pojistné smlouvy nebo její změny. Informace o naší
společnosti naleznete na našich webových stránkách
www.das.cz.
Použité pojmy

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

Pojistník – Business Lease s.r.o.

Pojištěná osoba – klient společnosti Business
Lease s.r.o.

