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Poistenie ochrany práv SÚKROMIE je určené pre
rodiny alebo jednotlivcov a zabezpečuje ochranu
a presadzovanie práv v súkromnom živote a úhradu
finančných nákladov s tým spojených. Poistenie si
môžete uzatvoriť formou kombinovaného alebo
individuálneho poistenia.
VÝHODY:
–– odborná právna pomoc nielen v SR, ale aj
v zahraničí v zmysle poistných podmienok
–– mimosúdne alebo súdne presadzovanie nárokov
klienta
–– možnosť voľby vlastného advokáta
–– úhrada nákladov spojených s presadzovaním práv
klienta
–– poistná suma sa vzťahuje na každú poistnú udalosť
–– kaucia za účelom vylúčenia väzby
–– poistenie je možné uzatvoriť s krytím pre celú rodinu

Na Linke právnej pomoci +421 2 491 01 049
je našim klientom k dispozícii právnik každý
pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.
V čase od 16:00 do 8:00 hod. v pracovných dňoch
a mimo pracovných dní je v urgentných prípadoch
k dispozícii Tiesňová linka právnej pomoci
+421 2 491 01 020.

POISTENIE OCHRANY PRÁV
SÚKROMIE – KOMBINOVANÉ POISTENIE
Kombinované poistenie poskytujeme vo variantoch
RODINA a SINGLE, v rámci ktorých si môžete vybrať
balík poistenia pokrývajúci vaše potreby.
Balíky poistenia RODINA zabezpečia komplexnú
ochranu práv pre vás a pre vašich blízkych.
Balíky poistenia SINGLE poskytujú komplexnú
ochranu práv pre jednotlivca.
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V rámci balíkov RODINA a SINGLE si môžete
uzatvoriť aj poistenie pri užívaní nehnuteľnosti.

POISTENIE OCHRANY PRÁV
SÚKROMIE – INDIVIDUÁLNE POISTENIE
Poistenie ochrany práv ZAMESTNANEC je určené
tým, ktorí sú v pracovnom pomere alebo vo výkone
štátnej služby. Ochranu práv môžete využiť v situáciách, ktoré vám vzniknú v zamestnaní.
Poistenie ochrany práv MOTO je určené vlastníkom
vozidiel. Ochranu práv môžete využiť v situáciách,
ktoré súvisia s prevádzkou vášho vozidla.
Poistenie ochrany práv VODIČ je určené pre vodičov,
ktorí jazdia na cudzích dopravných prostriedkoch.
Ochranu práv môžete využiť v situáciách, ktoré vám
vzniknú v súvislosti s riadením cudzieho dopravného
prostriedku.
Poistenie ochrany práv VODIČ PROFI je určené najmä
pre tých, ktorých súčasťou ich pracovnoprávneho
vzťahu je aj vedenie dopravného prostriedku. Ochranu
práv môžete využiť v situáciách, ktoré vám vzniknú
v súvislosti s riadením cudzieho dopravného prostriedku alebo v zamestnaní.
Poistenie ochrany práv POĽOVNÍK je určené pre
poľovníkov. Ochranu práv môžete využiť v situáciách,
ktoré súvisia s výkonom práva poľovníctva.

Individuálne poistné produkty
môžete využiť aj ku kombinovaným balíkom právnej ochrany.

Postaráme sa
o ochranu vašich práv
Poistenie ochrany práv vám umožní poradiť sa
s právnikom telefonicky alebo písomne predtým,
ako urobíte isté rozhodnutie a predísť tým možným
problémom. Poradiť sa môžete aj v prípadoch,
kedy právny problém už vznikol.
Právnik urobí analýzu, či existuje právna cesta na
riešenie tohto problému. Najrýchlejšie a často najefektívnejšie je riešenie problému formou dohody, pričom
vaše záujmy bude presadzovať právnik. Ak je potrebné
riešiť problém na súde, uhradíme za vás súdny poplatok, náklady advokáta, súdom nariadené znalecké
posudky, svedočné, tlmočníkov, cestovné výdavky
na súdne pojednávanie a v prípade prehry i náklady
protistrany.
Do poistenia nie sú zahrnuté právne problémy, ktoré
vznikli pred uzatvorením poistnej zmluvy alebo po jej
ukončení.

Ak na riešenie vášho problému nebude
postačovať telefonické poradenstvo, môžete
zaslať písomné hlásenie na emailovú adresu
pravnaochrana@allianzsp.sk alebo poštou
na adresu Allianz - Slovenskej poisťovne.
Formulár na oznámenie poistnej udalosti
nájdete na našej webovej stránke.

Linka právnej pomoci:
+421 2 491 01 049
Tiesňová linka právnej pomoci:
+421 2 491 01 020
Hlásenie poistnej udalosti:
pravnaochrana@allianzsp.sk

facebook.com/allianzSK
instagram.com/allianzsk
linkedin.com/company/
allianz-slovenska-poistovna-a-s
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