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1. 7 mýtů, které vás připravují o adekvátní odškodné po autonehodě 

Online ● autojournal.cz (Auto-moto) ● 30. 3. 2019, 10:08 ● Negativní 

Autor: Ondřej Daňa ● Rubrika: Novinky 

Facebook: 12 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://www.autojournal.cz/7-mytu-ktere-vas-pripravuji-o-adekvatni-odskodne-po-autonehode/ 

... nejčastější uvádí na pravou míru společnost Vindicia, která se na odškodnění specializuje.  Mýtus první: jako spolujezdec 

viníka nehody nemám na odškodnění nárok  Lidé si velmi často myslí, že pokud dobrovolně sedli do auta s člověkem, který 

nehodu... 

2. Nejčastější mýty spojené s odškodněním? Nenechte se připravit o 

peníze, na které máte nárok 

Online ● autoroad.cz (Auto-moto) ● 29. 3. 2019, 16:45 ● Negativní 

Vydavatel: INCORP, a.s. 

Facebook: 3 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://autoroad.cz/ekonomika/95933-nejcastejsi-myty-spojene-s-odskodnenim-nenechte-se-pripravit-o-

penize-na-ktere-mate-narok 

... podle soudů zodpovědná její kamarádka, která řídila. Na výši odškodnění to ovšem nemělo žádný vliv a paní tak zranění 

alespoň zčásti kompenzovala částka přesahující 1,8 milionu korun,“ dokazuje Tomáš Beck ze společnosti Vindicia.  Mýtus 

druhý... 

3. Hana z Liberce překonala rakovinu hned dvakrát. Pomáhají i Dobří 

andělé 

Online ● drbna.cz (Regionální zprávy) ● 26. 3. 2019, 10:02 ● Neutrální 

Vydavatel: TRIMA NEWS s.r.o. 

Facebook: 8 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/4446-hana-z-liberce-prekonala-rakovinu-hned-dvakrat-pomahaji-i-

dobri-andele.html 

... videoklip, který se později objeví na Youtube kanálu Arpidy.  Dnes, 09:32 Společnost  Všichni zranění cestující MHD (nejen) 

ze včerejší nehody mají nárok na odškodné. Prohlásil to Tomáš Beck., zástupce společnosti Vindicia, která se problematikou... 

4. Aktuality z pojišťoven v březnu - upravené produkty, nové možnosti 

on-line komunikace, výsledky průzkumů 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 21. 3. 2019, 11:30 ● Negativní 

Autor: Zdeněk Bubák 

Facebook: 1 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

https://www.autojournal.cz/7-mytu-ktere-vas-pripravuji-o-adekvatni-odskodne-po-autonehode/
https://autoroad.cz/ekonomika/95933-nejcastejsi-myty-spojene-s-odskodnenim-nenechte-se-pripravit-o-penize-na-ktere-mate-narok
https://autoroad.cz/ekonomika/95933-nejcastejsi-myty-spojene-s-odskodnenim-nenechte-se-pripravit-o-penize-na-ktere-mate-narok
https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/4446-hana-z-liberce-prekonala-rakovinu-hned-dvakrat-pomahaji-i-dobri-andele.html
https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/4446-hana-z-liberce-prekonala-rakovinu-hned-dvakrat-pomahaji-i-dobri-andele.html
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Odkaz: https://www.finparada.cz/5566-Aktuality-z-pojistoven-v-breznu.aspx 

... částku. Pokud mají lidé říci, jakého druhu úrazu se bojí nejvíce, 42 procent respondentů uvádí vážné obavy z dopravní 

nehody. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Více než třetina Čechů nijak dopředu neřeší 

možnost... 

5. Třetina Čechů není připravena na možnost úrazu, nejvíc se bojí 

dopravních nehod 

Online ● firststyle.cz (Společenské / Bulvár) ● 15. 3. 2019, 15:00 ● Negativní 

Rubrika: Styl 

Facebook: 1 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: http://www.firststyle.cz/tretina-cechu-neni-pripravena-na-moznost-urazu-nejvic-se-boji-dopravnich-nehod/ 

... respondentů uvádí vážné obavy z dopravní nehody. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  

Více než třetina Čechů nijak dopředu neřeší možnost vážného zranění. Buď se otázkou vůbec nezabývali, nebo spoléhají na to, 

že peníze... 

6. Lidé za úrazy dostávají i o statisíce korun méně. Na co máte nárok? 

Online ● kurzy.cz/zpravy (Ekonomika / Finance / Právo) ● 15. 3. 2019, 8:22 ● Negativní 

Vydavatel: Kurzy.cz, spol. s r.o. 

Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/486618-lide-za-urazy-dostavaji-i-o-statisice-korun-mene-na-co-mate-narok/ 

... takového potřeba. "Při vážném zranění totiž hovoříme i o několikaměsíčním výpadku příjmu a nákladech na léčbu," varuje 

Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která se zabývá odškodněním.  V případě odškodnění za úraz lidé netuší, na co... 

7. Lidé za úrazy dostávají i o statisíce korun méně. Na tohle máte právo! 

Online ● tn.nova.cz (Zprávy / Politika) ● 15. 3. 2019, 5:45 ● Negativní 

Vydavatel: TV Nova s.r.o. ● Autor: sei ● Rubrika: domácí 

Facebook: 693 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

Odkaz: https://tn.nova.cz/clanek/lide-za-urazy-dostavaji-i-o-statisice-korun-mene-na-tohle-mate-pravo.html 

... je na něco takového potřeba. "Při vážném zranění totiž hovoříme i o několikaměsíčním výpadku příjmu a nákladech na 

léčbu," varuje Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která se zabývá odškodněním.  V případě odškodnění za úraz lidé... 

8. Lidé za úrazy dostávají i o statisíce korun méně. Na tohle máte právo! 

Online ● tnbiz.cz (Jiné) ● 15. 3. 2019, 5:45 ● Negativní 

Vydavatel: CET 21 spol. s r.o. 

Odkaz: http://tnbiz.cz/domaci-a-politika/681857 

https://www.finparada.cz/5566-Aktuality-z-pojistoven-v-breznu.aspx
http://www.firststyle.cz/tretina-cechu-neni-pripravena-na-moznost-urazu-nejvic-se-boji-dopravnich-nehod/
https://www.kurzy.cz/zpravy/486618-lide-za-urazy-dostavaji-i-o-statisice-korun-mene-na-co-mate-narok/
https://tn.nova.cz/clanek/lide-za-urazy-dostavaji-i-o-statisice-korun-mene-na-tohle-mate-pravo.html
http://tnbiz.cz/domaci-a-politika/681857
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... zranění totiž hovoříme i o několikaměsíčním výpadku příjmu a nákladech na léčbu," varuje Tomáš Beck ze společnosti 

Vindicia, která se zabývá odškodněním.  V případě odškodnění za úraz lidé netuší, na co všechno mají právo. Všichni sice 

vědí... 

9. Češi netuší, že v případě vážného úrazu mají nárok na odškodnění a 

bolestné 

Online ● mesec.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 14. 3. 2019, 10:50 ● Negativní 

Autor: Veronika Doskočilová 

Odkaz: https://www.mesec.cz/aktuality/cesi-netusi-ze-v-pripade-vazneho-urazu-maji-narok-na-odskodneni-a-

bolestne/ 

... dopravní nehoda, obává se jí 42 % respondentů. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Více 

než třetina dotázaných spoléhá na to, že v případě nehody získají peníze z pojištění viníka či zaměstnavatele. Každý šestý 

také... 

10. Třetina Čechů není připravena na možnost úrazu, nejvíc se bojí 

dopravních nehod 

Online ● investujeme.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 13. 3. 2019, 9:42 ● Negativní 

Vydavatel: Fincentrum a.s. ● Autor: Monika Lukešová ● Rubrika: pojištění 

Odkaz: https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/tretina-cechu-neni-pripravena-na-moznost-urazu-nejvic-se-boji-

dopravnich-nehod/ 

... respondentů uvádí vážné obavy z dopravní nehody. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  

Více než třetina Čechů nijak dopředu neřeší možnost vážného zranění. Buď se otázkou vůbec nezabývali, nebo spoléhají na to, 

že peníze... 

11. Třetina Čechů vůbec neřeší možnost vážného úrazu 

Rozhlas ● Frekvence 1 (Frekvence 1) ● 11. 3. 2019, 13:01 ● Negativní 

Vydavatel: Lagardere Active ČR, a. s. ● Autor: Lukáš Vaněk ● Rubrika: Zprávy 

Odkaz: https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/tretina-cechu-vubec-neresi-moznost-vazneho-urazu.shtml 

... případě odškodnění za úraz pouze každý druhý ví o kompenzaci sníženého společenského uplatnění. Nejvíce lidí má vážné 

obavy z dopravní nehody, vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Více než třetina Čechů nijak 

dopředu... 

12. Osm tipů, jak získat po nehodě co nejvyšší odškodnění 

Online ● finparada.cz (Ekonomika / Finance / Právo) ● 11. 3. 2019, 9:35 ● Negativní 

Autor: Zdeněk Bubák 

Facebook: 4 sdílení ● Twitter: 0 sdílení ● Google+: 0 sdílení 

https://www.mesec.cz/aktuality/cesi-netusi-ze-v-pripade-vazneho-urazu-maji-narok-na-odskodneni-a-bolestne/
https://www.mesec.cz/aktuality/cesi-netusi-ze-v-pripade-vazneho-urazu-maji-narok-na-odskodneni-a-bolestne/
https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/tretina-cechu-neni-pripravena-na-moznost-urazu-nejvic-se-boji-dopravnich-nehod/
https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/tretina-cechu-neni-pripravena-na-moznost-urazu-nejvic-se-boji-dopravnich-nehod/
https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/tretina-cechu-vubec-neresi-moznost-vazneho-urazu.shtml
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Odkaz: https://finparada.cz/5546-Osm-tipu-jak-ziskat-po-nehode-co-nejvyssi-odskodneni.aspx 

... dělat, na jaká opatření mají právo a jak se jich domoci. Poškození či jejich blízcí ve stresu dělají kroky, kterými se připravují o 

statisíce korun, říká Tomáš Beck ze společnosti Vindicia, která odškodné pro oběti nehod vymáhá. Zde je osm věcí... 

13. Průzkum o Češích: Zranění a úraz? Neřešíme! 

Online ● ahaonline.cz (Společenské / Bulvár) ● 4. 3. 2019, 5:00 ● Negativní 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: ČTK, wer 

Odkaz: https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/157664/pruzkum-o-cesich-zraneni-a-uraz-neresime.html 

... vážném zranění totiž hovoříme i o několikaměsíčním výpadku příjmu a nákladech na léčbu,“ uvedl Tomáš Beck z Vindicie, 

která se zabývá odškodněním.  Věříme, nebráníme se  Ohledně odškodného za úraz panuje řada mýtů. „Ví se, že odškodné 

zahrnuje... 

14. Aha! - regionální mutace Morava; str. 8 

Tisk ● Aha! - regionální mutace Morava; str. 8 (Společenské / Bulvár) ● 4. 3. 2019 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. 

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2421/59564306-e5e3640bd571d2bee79a/ 

....  „Alarmující je domněnka, že lidé mají naspořenou dostatečnou částku, aby jim případné zranění pokryla. Při vážném 

zranění totiž hovoříme i o několikaměsíčním výpadku příjmu a nákladech na léčbu,“  uvedl Tomáš Beck z Vindicie, která se 

zabývá... 

15. Průzkum:Třetina Čechů vůbec neřeší možnost vážného úrazu 

Online ● blesk.cz (Společenské / Bulvár) ● 1. 3. 2019, 16:15 ● Negativní 

Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. ● Autor: ČTK 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/598400/pruzkum-tretina-cechu-vubec-neresi-moznost-

vazneho-urazu.html 

... každý druhý ví o kompenzaci sníženého společenského uplatnění. Nejvíce lidí má vážné obavy z dopravní nehody, vyplývá z 

průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Vindicia.  Více než třetina Čechů nijak dopředu neřeší možnost vážného 

zranění... 
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