
Co nabízíme:

  nonstop ochranu Vašich práv v režimu 24/7/365 
  pomoc v ČR, celé EU a některých dalších zemích 
  službu pro služební i soukromá vozidla 
  službu pro osobní i nákladní vozy,  pro motocykly 
  pomoc se vztahuje k vozidlu; střídání řidičů není  
  žádný problém  
  odborný právnický servis, nikoli jen běžnou  
  asistenci  
  servis v cizích jazycích a tlumočení 
  kvalifikované smluvní partnery po celé Evropě

Výhody:

  vysoký limit plnění na každou událost 
  neomezený počet pojistných událostí 
  první rok zcela zdarma, následující roky pouze  
  40 Kč měsíčně 
  doporučíme vhodného právníka  
  uhradíme služby právníka (i Vámi vybraného)

Jaké situace umíme řešit: 

   právní pomoc v souvislosti s přestupkem nebo  
   po dopravní nehodě
   spory ohledně opravy vozidla 
   vymáhání náhrady Vám způsobené škody 
   řešení sporů mimosoudní i soudní cestou 
   přestupkové, správní a trestní řízení 
   zajištění svědků a jejich svědectví   
   znalecké posudky

PRÁVNÍK DO AUTA
Nechte to na nás. Ochráníme Vaše práva.

Vnímáte, že na silnicích přibylo agresivních řidičů? 
Už jste se také setkali s neúměrně přísným jednáním policistů v zahraničí? 
Nebyli jste spokojeni s kvalitou práce autoservisu nebo cenou? 
Zažili jste nespravedlnost, ale nevíte, jak se účinně bránit?



Krácení pojistného plnění  
 
V zahraničí bylo Vaše vozidlo poškozeno při dopravní 
nehodě. Druhý účastník svou vinu uznal a škoda se hra-
dila z povinného ručení viníka. Ale: pojišťovna odmítla 
uhradit plnou výši škody. 

Na základě podkladů posoudíme situaci. Necháme vyho-
tovit a uhradíme potřebné znalecké posudky. V případě 
poškození Vašich práv prokážeme pojišťovně viníka Váš 
nárok. Nelze-li to vyřešit smírem, zajistíme vhodného 
advokáta pro zastupování při soudním řízení. Náklady na 
právní zastoupení, včetně dopravy a ubytování svědků, 
budou hrazeny z pojištění. 

Nekvalitní oprava vozidla  
 
Auto jste nechali opravit v nesmluvním servisu, které-
mu jste důvěřovali. Oprava proběhla včas a vy jste za 
ni zaplatili. Ale: po krátké době se ovšem závada začala 
projevovat znovu. Nejde jen o starosti s reklamací, ale ani 
vozidlo opět nemůžete užívat. 

Na základě podkladů a případných znaleckých posudků, 
které zajistíme, oslovíme v případě oprávněného nároku 
autoservis s požadavkem nápravy v rámci reklamace. 
V případě neúspěchu zajistíme náhradu vzniklé škody 
soudní cestou.

Nepřiměřený trest za porušení předpisů  
 
Máte v zahraničí řidiče s Vaším vozidlem, aby dopravil 
zboží na místo určení. Řidič se z cesty ozve s tím, že byl 
zahraniční policií zastaven pro údajné závažné porušení 
předpisů. Ale: policistům nerozumí a nemá u sebe ani 
dost peněz na pokutu. A bez toho jet dál nesmí. 

Zajistíme tlumočení po telefonu mezi policií a řidičem. 
Je-li úhrada pokuty nebo kauce nutná, zprostředkuje-
me operativně předání hotovosti zadržovanému řidiči 
(případně soudu či advokátovi). Dojde-li ke správnímu 
řízení nebo zadržení řidiče, zprostředkujeme jeho právní 
zastoupení a uhradíme veškeré náklady až do výše limitu 
pojistného plnění. Je-li trest za porušení předpisů opráv-
něný, vyvineme maximální úsilí ke zmírnění sankce. 

 Myslete na to, že i tvrdý ZÁKON je ZÁKON. 

Jak funguje pojištění Právník do auta v některých konkrétních situacích:
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