
Pojištění právní asistence řidiče je vhodnou součástí pojištění 
každého motoristy, který ve svém životě běžně využívá více 

vozidel, ať už se jedná o vozidla služební nebo soukromá. 
Právní asistence řidiče poskytuje pojištěnému na cestách 

v České republice i v zahraničí rychlou a profesionální 
pomoc právního nebo administrativního charakteru v situacích, 

které souvisejí s řízením osobních automobilů i vozidel nad 
3,5 tuny.

právní asistence
řidiče



Pan N., který má sjednané pojištění právní 
asistence AXA, parkoval se služebním vozidlem 
v Anglii, ve Westminsteru. Řádně si zakoupil 
parkovací lístek a odešel od vozidla na pracovní 
schůzku. Po příchodu k vozidlu však zjistil, že 
parkovací lístek se nenachází na palubní desce, 
navíc u vozu jej čekal policista, který panu N. 
za parkování bez parkovacího lístku udělil pokutu 
ve výši 40 liber, kterou pan N. na místě zaplatil. 
Pan N. se obrátil na asistenční službu AXA 
poté, co po návratu do České republiky objevil 
ztracený parkovací lístek ve svých osobních 
věcech. Právník asistenční služby AXA se obrátil 
na místní policii s vysvětlením okolností případu. 
Na základě jednání poté místní policie rozhodnutí 
o udělení pokuty odvolala a pokuta byla v plné 
výši vrácena klientovi. 

Paní M. se obrátila na asistenční služby AXA, 
hned poté, kdy v Německu zavinila dopravní 
nehodu. Klientka bohužel nehovořila žádným 
cizím jazykem, navíc měla prošlou zelenou kartu 
k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla, za což by paní M. v případě 
přivolání policie obdržela nemalou pokutu. 
Poškozený německý řidič byl vzhledem k daným 
okolnostem nervózní a trval na přivolání policie. 
Po dohodě s paní M. se právník asistenční služby 
AXA telefonicky spojil s poškozeným německým 
řidičem, informoval ho, že paní M. zavinění 
uznává a že během chvilky obdrží kopii platné 
zelené karty. Po telefonické dohodě německého 
poškozeného a právníka asistenční služby AXA 
se oba účastníci dopravní nehody přesunuli 
do nedalekého sídla společnosti, kde poškozený 
pracoval, tam na základě telefonických instrukcí 
právníka asistenční služby AXA společně 
vyplnili Záznam o dopravní nehodě a předali 
si potřebné informace. Mezitím se právník 
asistenční služby AXA spojil s pojišťovnou, kde 
měla paní M. pojištěno vozidlo a během chvilky 
zaslal poškozenému faxovou kopii platné zelené 
karty. Na základě asistence právníka asistenční 
služby AXA tak nebyla na místo přivolána policie, 
klientka se vyhnula postihu a celá záležitost byla 
smírně vyřízena. 

výhody pojištění
právní asistence řidiče
  Pojištění se vztahuje na situace vyplývající z řízení vlastního, 

půjčeného i služebního vozidla.
  Účinná a operativní právní pomoc je jednoduše dostupná 

a poskytuje jistotu a maximální pohodlí.
  Díky mezinárodní síti operačních středisek řeší danou situaci 

právníci a profesionálové v oblasti práva dané země.
  Nepřetržitý provoz asistenční platformy 24 hodin 7 dní v týdnu 

zaručuje okamžité jednání v prospěch klienta, ať už se 
nachází v tuzemsku nebo v zahraničí.

  Pojištění šetří klientovi čas, energii a náklady.ww

pojištění právní asistence
řidiče obsahuje

	 		Právní	informace
Informace o kontaktech, postupech a procedurách ze všech 
oblastí spojených s provozem motorového vozidla, ať již půjde 
o vlastní, půjčené nebo služební vozidlo.

	 	Právní	asistence
Okamžitá pomoc na cestách nebo při řešení problémů ve vztahu 
s úřady, institucemi a zajištění kvalifikovaného poskytovatele 
služeb v administrativní a právní oblasti (advokát, znalec, 
tlumočník po telefonu apod.).

	 	Právní	ochrana
Pomoc v účinném prosazení práv klienta soudní a mimosoudní 
cestou, úhrada nákladů sporu nebo soudního řízení včetně 
nákladů za cestovné, advokáta, znalce i soudních poplatků.

Srovnání pojistných programů:

Předmět	pojištění	právní	asistence

Pojistný	program KOMFORT	CZ KOMFORT	EU

Celkový	roční	limit	pojistného	plnění 500	000	Kč

Limit	pojistného	plnění	na	pojistnou	událost 500	000	Kč

Územní	platnost			 ČR Zahraničí

Správní řízení po dopravní nehodě vozidla ✔ ✔

Trestní řízení po dopravní nehodě vozidla ✔ ✔

Trestní nebo správní řízení související s provozem vozidla ✔ ✔

Spor z jiného pojištění řidiče ✔ ✔

Spor o náhradu škody vzniklé řidiči ✔ ✔

✔  je součástí pojištění


