
 právník do auta

právní ochrana

ochráníme vaše práva  
na cestách

www.axa-assistance.cz



jistota a kvalita

 nonstop ochrana vašich práv:  
24 hodin denně, každý den v roce

 pomoc nejen v ČR, ale i v celé EU  
a navíc několika dalších státech mimo EU

 pro služební i soukromá vozidla

 pro osobní i nákladní vozy, pro motocykly

 libovolný počet vozidel

 pomoc se vztahuje k vozidlu;  
střídání řidičů není žádný problém

 kvalifikovaní právníci, nikoliv jen operátoři  
asistenční linky

úspora nákladů

 vysoký limit plnění na každou událost

 neomezený počet pojistných událostí

 výhodná cena pojištění - od 99,- Kč na měsíc 
(např. za osobní auto zaplatíte na celý rok  
zhruba tolik, kolik by vás stála 30minutová 
konzultace běžného komerčního advokáta) 

 doporučíme vám vhodného právníka;  
pokud si vyberete právníka svého,  
i jeho služby uhradíme

S právníkem do auta  
chráníte svá práva i na cestách 
 kvalifikovaní smluvní partneři po celé  
Evropě jsou připraveni bránit vaše práva

 postaráme se nejen o čistě právní aktivity, 
ale třeba i o dorozumění se s policií  
a úřady v cizině

 profesionální týmy AXA ASSISTANCE  
denně pomáhají tisícům klientů u nás  
i v zahraničí – pomáhat vám je naším 
posláním

Máte pocit, že na komunikacích přibylo agresivních řidičů? Už jste se také 
setkali s neúměrně přísným jednáním policistů hned za hranicemi republiky? 
Měli jste vozidlo v servisu a nebyli jste spokojeni s kvalitou práce, za kterou 
jste zaplatili nemalou sumu? Cítíte nespravedlnost, ale nechce se Vám jít 
do sporu nebo zkrátka nevíte, jak na to?

Nechte to na nás.  
Ochráníme vaše práva v souvislosti 
s provozem vozidel.

široký rozsah služeb
 cizí jazyk už pro vás nebude  
problém – přeložíme vám právní  
dokumenty, zajistíme vám  
simultánní tlumočení při jednání 
s policií nebo úřady

 komplexní právní ochrana motoro-
vého vozidla 

 právní pomoc v souvislosti s pře-
stupkem nebo po dopravní nehodě

 spory ohledně opravy vozidla

 vymáhání náhrady škody, která vám 
byla způsobena

 řešení sporů mimosoudní  
i soudní cestou

 přestupkové, správní a trestní řízení

 zajištění svědků a jejich svědectví

přísný trest za porušení dopravních předpisů
Máte v zahraničí řidiče s vaším vozidlem, 
aby dopravil zboží vašeho zákazníka 
na místo určení. Ve chvíli, kdy jde o čas, 
se vám ale řidič ozve s tím, že byl 
zahraniční policií zastaven pro údajné 
závažné porušení předpisů, avšak on 
sám zahraničním policistům nerozumí 
a nemá u sebe ani obnos na úhradu 
pokuty. A bez toho jet dál prý nesmí.  
Co teď? Nebuďte ve stresu – pomůžeme 
vám!

Zajistíme tlumočení po telefonu mezi 
policií a vaším řidičem. V případě,  
že je nutná úhrada pokuty nebo kauce, 
zprostředkujeme operativně předání 
finanční hotovosti zadržovanému řidiči 
(případně soudu či advokátovi). V případě 
správního řízení nebo zadržení řidiče 
zprostředkujeme jeho právní zastoupení 
a uhradíme veškeré náklady (až do výše 
limitu pojistného plnění). V případě 
oprávněného potrestání vyvineme 
maximální snahu vedoucí ke zmírnění 
případného trestu.

krácení pojistného plnění
Při cestě v zahraničí bylo vaše vozidlo 
poškozeno při dopravní nehodě. Viníkem 
byl druhý účastník nehody, ten svou 
vinu uznal a škoda na vašem vozidle se 
likvidovala z povinného ručení viníka. 
Jaké bylo ale vaše překvapení, když 
vám pojišťovna odmítla uhradit plnou 
výši škody… Buďte bez obav – víme, jak 
na to!

Na základě dodaných podkladů 
posoudíme situaci. Necháme vyhotovit 
a uhradíme potřebné znalecké posudky. 
V případě poškození vašich práv 
dokážeme pojišťovně viníka váš nárok 
na odškodnění. Pokud nelze vyřešit 
smírem, zajistíme pro daný spor vhodného 
advokáta, který vás bude zastupovat 
při soudním řízení. Náklady na právní 
zastoupení, vč. dopravy a ubytování 
svědků, budou uhrazeny z pojištění. 

nekvalitní oprava vozidla
Své vozidlo jste svěřili do servisu, 
kterému jste důvěřovali. Oprava proběhla 
včas a vy jste zaplatili nemalou částku 
za vyměněné díly i za práci. Po krátké době 
se ovšem závada začala projevovat znovu. 
A vás rozčiluje nejen fakt, že oprava byla 
drahá a zřejmě nekvalitní, ale i skutečnost, 
že vozidlo opět nemůžete užívat. Nedělejte 
si starosti - máme řešení!

Na základě dodaných podkladů 
a případných znaleckých posudků, 
které zajistíme a uhradíme bez ohledu 
na výsledek jednání, oslovíme v případě 
oprávněného nároku druhou stranu 
(servis). Tu přimějeme ke zjednání 
nápravy v rámci reklamace vykonané 
práce a v případě neuspokojivého jednání 
zajistíme náhradu škody soudní cestou.

Jak funguje pojištění  
právník do auta?

právník do auta


