
 

 

 
 
AXA ASSISTANCE p ředstavila Rodinného právníka - 
novou  právní ochranu ur čenou b ěžné rodin ě  
 
 Rodinný právník je zcela nové pojetí právní ochrany zaměřené a dostupné běžné 

rodině pro situace všedního života. 
 

 
Unikátní produkt je určen pro situace běžného života, a jak název napovídá, právní servis může využívat 
celá rodina.    

„Z našich průzkumů vyplynulo, že v řadě situací, kdy člověk pociťuje porušení svých práv, buď vůbec 
netuší, jak se účinně bránit, nebo to díky zdlouhavosti a hrozícím vysokým nákladům zkrátka vzdá. A 
třeba při podpisu smlouvy běžný člověk doufá, že smlouva je správně napsaná a že v ní nejsou skryta 
žádná rizika, ovšem není si tím zcela jistý. To nás vedlo k přípravě cenově dostupného rodinného 
produktu zaměřeného nejen na extrémní a ojedinělé situace, ale i na zcela běžné problémy, jako 
například reklamace zboží či služeb, sousedské nebo dědické spory, spory související s dopravním 
přestupkem nebo nehodou nebo třeba i spory se zaměstnavatelem.“, vysvětluje Tomáš KRAČMAR, 
vedoucí marketingu AXA ASSISTANCE. 

Rodinný právník pomůže nejen tomu, kdo si pojištění sjedná, ale i členům jeho rodiny, včetně jeho družky 
či druha nebo partnerky či partnera.  

Úplnou novinkou pak je fakt, že pomoc je poskytována i preventivně – Rodinný právník zajisti například 
kontrolu smlouvy před tím, než ji klient podepíše. To se týká třeba smluv o půjčce, kupních smluv, 
nájemních, cestovních, pracovních smluv a dalších. 

Za velmi příznivou cenu (měsíční poplatek je srovnatelný s cenou lístku do kina) tak má klient 
garantovaný kvalitní právní servis zahrnující i právní zastoupení bez dalších poplatků a právních nákladů 
ze strany klienta. 

Služby Rodinného právníka si může od teď každý sjednat velmi rychle a jednoduše on-line na www.axa-
assistance.cz .  
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AXA Assistance – TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

AXA ASSISTANCE v České republice 

AXA ASSISTANCE zahájila svou činnost v České republice v roce 1998 jako poskytovatel asistenčních služeb pro korporátní klientelu. Nyní 
nabízí své služby jak firemním zákazníkům, tak i jednotlivcům. Klienty AXA ASSISTANCE jsou zejména pojišťovny, banky, cestovní kanceláře, 
hotelové řetězce, výrobci a prodejci automobilů, dopravci, distributoři energií, atd. AXA ASSISTANCE poskytuje cestovní pojištění a s ním 
spojené asistenční služby, právní ochranu a poradenství, asistenční služby pro vozidla, domácnosti či zdravotní asistenci a rovněž moderní 
produkty na míru, zejména z oblasti lifestyle a concierge služeb pro VIP klienty. 

AXA ASSISTANCE Group 

AXA ASSISTANCE patří mezi světové lídry v poskytování asistence. V roce 2012 vykázala příjmy ve výši 1 mld. EUR a zpracovala 9 milionů 
případů. AXA ASSISTANCE je zcela vlastněna skupinou AXA Group a je globálním poskytovatelem služeb se zaměřením na řešení nouzových 
situací v rámci každodenní asistence ve čtyřech obchodních oblastech: auto, cestování, zdraví a domov. Jejích 7000 zaměstnanců se nachází 
ve 34 zemích a asistenční služby poskytuje ve více než 200 zemích světa.  

AXA Group  
Skupina AXA je celosvětovým leaderem v oblasti finančního zabezpečení. Podnikání společností AXA je geograficky diverzifikováno; zaměřuje 
se na Evropu, Severní Ameriku a Dálný východ. Celosvětově má AXA 102 milionů klientů v 57 zemích, 160 tisíc zaměstnanců a její celkový 
příjem za rok 2012 přesáhl 90 miliard eur. 

 
 

Tato tisková zpráva je k dispozici na internetových  stránkách spole čnosti AXA ASSISTANCE 

www.axa-assistance.cz 
 
 
 
Kontakt pro média: 
Tomáš Kračmar, tel : +420 272 101 013, e-mail :  tomas.kracmar@axa-assistance.cz 

 

 


