AEGON INFO

PRÁVNÍ ASISTENCE AEGON
Právní asistence je dostupná ve všední dny od 9:00 do 17:00 na lince 844 100 200.
Klient (či oprávněná nebo obmyšlená osoba) se identifikuje číslem pojistné smlouvy
a osobními údaji pojištěného z pojistné smlouvy.

CO TATO SLUŽBA OBSAHUJE?
Klienti si často nevědí rady, jak postupovat při těžkých životních událostech.
AEGON Pojišťovna v takových případech nabízí kromě finančního zabezpečení navíc také asistenční službu formou
kvalifikované právní konzultace, kde se klient může dovědět, jak správně postupovat, aby si mohl uplatnit veškeré
nároky ze státního systému důchodového pojištění a sociálního zabezpečení.
vdovský či vdovecký důchod – manžel/ka či partner/ka řeší úmrtí pojištěného
sirotčí důchod
– asistence při úmrtí pojištěného pro zletilé potomky nebo pro zákonného zástupce
			 nezletilých potomků (např. manžel/ka, rodiče…)
starobní důchod
– pojištění klienti sami volají pro informace při vzniku nároku na dávku
invalidní důchod
– opět poskytujeme informace přímo pojištěným klientům
Další dávky související se vznikem invalidity nebo úmrtí (ze systému státní sociální podpory a/nebo sociální péče)
poskytujeme dle události buď klientům, nebo pozůstalým.
Právní asistenci AEGON mohou využít i klienti AEGON Pojišťovny, kterým ještě nebyl při závažných událostech
(smrt nebo invalidita) přiznán státní důchod či kterým ještě nebylo přiznáno pojistné plnění. Služba není poskytována
před vznikem těchto událostí.

JAKÉ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT?
V rámci asistence získáte odbornou právní radu:
ohledně podmínek nároku na dávku
jaké doklady doložit pro správní řízení
jaké další případné nároky na dávky z ostatních subsystémů sociálního zabezpečení mimo důchodový systém
můžete vznést (např. přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, sociální příplatek, příspěvek na péči atd.)
kde žádat o dávku
jaké státní orgány nebo úřady rozhodují o dávce
kde uplatnit stížnost na lékaře či zdravotnické zařízení
jak realizovat možný soudní spor

JAKÉ MÁ ASISTENČNÍ SLUŽBA LIMITY?
Právní asistence AEGON nezahrnuje zejména:
obecné právní poradenství v jiných záležitostech, které nesouvisejí s výše uvedenými událostmi
rozsáhlejší právní poradenství nad rámec asistenční služby či více než dva telefonáty nebo dotaz vyžadující si
vypracování písemných stanovisek, případně písemné vyjádření advokátní kanceláře s výjimkou standardního
e-mailového shrnutí zaslaného po ukončení hovoru
vyplňování formulářů
vyčíslení výše nároku na dávku
zastupování před příslušnými orgány a institucemi

JAK LZE VYUŽÍT PRÁVNÍ ASISTENCI AEGON?
Zavolat na 844 100 200 nebo poslat e-mail na vasedotazy@aegon.cz.
1. Identifikace volajícího/odesílatele prostřednictvím čísla smlouvy a osobních údajů pojištěného.
2. Klient položí dotaz.
3. AEGON Kontaktní centrum dotaz zodpoví přímo nebo v případě odborných právních dotazů přepojí dotaz
na Advokátní kancelář Bělina & Partners.
4. Advokátní kancelář dotaz zodpoví okamžitě telefonicky a následně nejdůležitější informace shrne prostřednictvím
e-mailu. V případě, že se klient nedovolá, bude kontaktován do 24 hodin.
Právní asistence AEGON vznikla s cílem dalšího zatraktivnění pojištění AEGON vzhledem k nabídce pojistného trhu.
V rámci této asistence AEGON Pojišťovna, a.s., poskytuje pouze základní servis. Odborné otázky zodpovídá
klientům renomovaná Advokátní kancelář Bělina & Partners (http://www.belinapartners.cz) se specializací
na oblast pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Garantem spolupráce je prof. JUDr. Miroslav Bělina,
CSc., profesor pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

