
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 dokumentu: „Pojištění právní ochrany držitele zbraně sjednané společně s pojištěním odpovědnosti držitele zbraně 
poskytovaného HALALI, všeobecnou pojišťovnou, a.s. (Informace o pojistiteli 2 pro pojištění právní ochrany držitele zbraně, Informace pojistitele 2 pro pojištění 
právní ochrany držitele zbraně o charakteru a základních vlastnostech pojištění); 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.

Pojištění právní ochrany 
držitele zbraně
Informační dokument o pojistném produktu

Co je předmětem pojištění?

Předmětem pojištění je ochrana a prosazování oprávněných právních zájmů 
pojištěného souvisejících s legálním držením střelné zbraně.

 Právní ochrana poskytována do výše 500 000 Kč u každé pojistné události. 
 Samostatný limit pojistného plnění pro trestně právní záruku (kauci) je 

poskytován do výše 500 000 Kč, a to formou bezúročné půjčky.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

! Právní ochrana se vztahuje výhradně na ty oblasti života, pro které je sjed-
nána.

! Dojde-li pojistitel na základě posouzení pojistné události či v průběhu je-
jího vyřizování k závěru, že neexistují dostatečné vyhlídky na její úspěšné
vyřízení, je povinen tento závěr neprodleně sdělit pojištěnému a zároveň
uvést důvody, na kterých tento závěr zakládá. Pojištěnému v takovém
případě nevzniká nárok na pojistné plnění.
Tím však není dotčeno právo pojištěného na přezkum věci v externím řízení 
ve smyslu článku 10.2 až 10.4 obecné části pojistných podmínek.

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění se nevztahuje na následující typy sporů a nároků:
vzájemné spory a nároky vzniklé mezi:

D.A.S. a pojistníkem,
D.A.S. a pojištěným,
v rámci jedné pojistné smlouvy mezi pojistníkem a pojištěným či mezi
pojištěnými osobami; tato výluka však neplatí v případě prosazování
zájmů pojistníka vůči ostatním pojištěným, je-li dle konkrétních ustano-
vení pojistník zároveň pojištěnou osobou;

nároky, které byly na pojištěného postoupeny či jinak převedeny, nebo které 
jsou uplatňovány jeho jménem na účet jiné osoby či pro jinou osobu;

 spory o náhradu újmy, která je uplatňována vůči pojištěnému, není-li ve 
zvláštní části pojistných podmínek, pojistné smlouvě nebo smluvních ujed-
náních ujednáno jinak;

 spory o náhradu újmy, která byla pojištěnému způsobena porušením do-
brých mravů;
spory o náhradu osobního neštěstí či ceny zvláštní obliby;
spory o náhradu újmy vyplývající z odpovědnosti za ukončení jednání o sm-
louvě;
spory mezi spoluvlastníky movitých a nemovitých věcí, včetně zrušení a vy-
pořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů.

Pojištění se nevztahuje na následující úkony:
sepisování či schvalování smluv a jiných právních dokumentů, nestanoví-li 
pojistná smlouva nebo smluvní ujednání jinak;

 sepisování a podávání trestních oznámení a oznámení o přestupcích  
a jiných správních deliktech;
zastupování pojištěného jako svědka v jakémkoliv řízení.

Pojištění se nevztahuje na následující právní oblasti:
ochrana či prosazování právních zájmů pojištěného v insolvenčním řízení, 
a to jak v pozici úpadce, tak i věřitele, a to ani v případech, kdy se na 
pohledávku či dluh před zahájením insolvenčního řízení toto pojištění vzta-
hovalo;

 právní vztahy ve společnostech, družstvech, společenstvích vlastníků jed-
notek, spolcích a fundacích a jiných obdobných entitách;
právní vztahy v oblasti ochrany osobnosti člověka, zejména týkající se zá-
sahů do důstojnosti, vážnosti, cti, soukromí, práva žít v příznivém životním 
prostředí, jména, podoby a projevů osobní povahy či v důsledku jakéhoko-
liv zveřejnění nepravdivých informací, pomluvy či zásahu do práva k názvu 
nebo pověsti;

nemajetkové újmy podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při 
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, 
tiskového zákona, rodinného, finančního práva, duševního vlastnictví, 
nekalé nebo hospodářské soutěže, veřejných zakázek, veřejné podpory, do-
tací, veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, sázek, her a losů; 
dědické právo, nestanoví-li pojistná smlouva nebo smluvní ujednání jinak; 
spory ze smlouvy o zápůjčce či ze smlouvy o úvěru uzavřené jinak než  
v písemné formě;
spory ze správy a uložení peněz a jiných cenností, nákup a prodej cenných 
papírů, spory z majetkových a finančních investic, vyjma stavebního spoření  
a penzijního připojištění.

Pojištění se dále nevztahuje na:
ochranu či prosazování právních zájmů pojištěného, pokud pojištěný v sou-
vislosti se škodnou událostí požil či existuje důvodné podezření, že požil 
alkohol či jiné návykové látky; to však neplatí při uplatňování nároku na 
náhradu újmy, kterou způsobila jiná osoba pojištěnému;

 případy, kdy pojištěný při sjednání pojištění věděl nebo s přihlédnutím ke 
všem okolnostem mohl vědět o skutečnostech, které mohou vést ke vzniku 
škodné události;

 jakékoliv právní zájmy pojištěného, které přímo nebo nepřímo souvisejí či 
byly ovlivněny válečnými událostmi, vnitřními nepokoji, stávkami, teroris-
mem nebo jaderným zářením;

 úhradu pokut, peněžitých trestů a jiných sankcí uložených pojištěnému, 
včetně jistin (kaucí, garancí), složených za účelem jejich zajištění; tím však 
není dotčeno právo pojištěného na úhradu jistoty k zajištění náhrady újmy 
ani ustanovení o úhradě kauce za pojištěného ve smyslu článku 3. 2. B) e)  
a 3. 2. C) c) obecné části pojistných podmínek.

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, související 
s:

ochranou a prosazováním právních zájmů pojištěné osoby souvisejících s 
nelegálním držením zbraní či zakázanou zbraní;
obhajobou pojištěného v trestním, přestupkovém, disciplinárním, kárném 
či jiném správním řízení v souvislosti s držením zbraně bez platného 
zbrojního průkazu.



 Kdy a jak provádět platby?

Pojištění právní ochrany držitele zbraně ohledně placení pojistného a následků prodlení s jeho placením následuje osud pojištění odpovědnosti držitele zbraně. 
Na tyto oblasti se proto použijí příslušná odpovídající ustanovení pojistných podmínek upravujících pojištění odpovědnosti držitele zbraně.

 Kdy pojistné krytí začíná a končí?

– Pojistné krytí pojištění právní ochrany držitele zbraně začíná současně s pojistným krytím odpovědnosti držitele zbraně poskytovaného HALALI, všeobecnou  
pojišťovnou, a.s.

– Právní úkony týkající se vzniku, trvání, změny pojištění činí HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. s účinky rovněž pro D.A.S.
– Pojistné krytí končí s okamžikem zániku pojištění.
– Právní úkony týkající se zániku pojištění činí HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. s účinky rovněž pro D.A.S.

 Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojistnou smlouvu můžete vypovědět písemnou formou u HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s. s účinky rovněž pro D.A.S.
Podmínky vypovězení smlouvy stanový příslušná odpovídající ustanovení pojistných podmínek upravujících pojištění odpovědnosti držitele zbraně.

 Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

 Pojistné krytí se vztahuje na pojistné události, jejichž řešení se řídí 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 pojistné krytí 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 míst-
ními orgány.

Podrobnosti týkající se územního rozsahu jsou uvedeny v příslušné zvláštní části pojistných podmínek.

 Jaké mám povinnosti?

– Povinnost k pravdivým sdělením při uzavírání pojistné smlouvy,
– hradit pojistné k počátku období, za které se hradí,
– oznámit HALALI, všeobecné pojišťovně, a.s. změnu doručovací adresy,
– chovat se obezřetně a vědomě nezvyšovat riziko vzniku škodné události a zvyšování nákladů na pojistné plnění,
– bez zbytečného odkladu oznámit HALALI, všeobecné pojišťovně, a.s. změnu nebo zánik pojistného rizika,
– v případě události, se kterou spojuji požadavek na pojistné plnění, oznámit událost 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 8 (POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO) obecné části pojistných podmínek PP/O/160501,

– plnit i další povinnosti uvedené v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.




