
Článek I.
Úvodní ustanovení

(1) Soukromé pojištění (dále jen „pojištění“) právní ochrany se sjednává
jako pojištění škodové.

(2) Předmětem pojištění právní ochrany je v rozsahu vymezeném pojistnou
smlouvou a těmito všeobecnými pojistnými podmínkami úhrada nákladů
pojištěné osoby spojených s:
a) uplatněním jejího nároku na náhradu škody,
b) její obhajobou v trestním a přestupkovém řízení,
c) ochranou práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné

osoby ze strany třetích osob,
d) právním poradenstvím.

Článek II.
Rozsah pojištění

(1) V případě pojistné události uhradí pojistitel až do výše limitu pojistného
plnění sjednaného v pojistné smlouvě:
a) odměnu a náhradu účelně vynaložených hotových výdajů právního zástup-

ce do výše mimosmluvní odměny advokáta v příslušném státě stanovené
příslušnými právními předpisy,

b) náklady na soudní poplatky, soudem nařízené znalecké posudky, na pro-
vedení výkonu rozhodnutí, a to vždy na základě jednoho návrhu na výkon
rozhodnutí na jeden exekuční titul,

c) náklady protistrany, které je pojištěná osoba povinna uhradit na základě
pravomocného soudního rozhodnutí,

d) výdaje pojištěné osoby za cesty k soudnímu řízení, u kterého je její přítomnost
nařízena soudem,

e) náklady spojené s výslechem svědka předvolaného soudem, které je pojištěná
osoba povinna uhradit na základě pravomocného soudního rozhodnutí,

f) jiné účelně vynaložené výdaje, k jejichž úhradě se pojistitel předem písemně
zavázal.

(2) V případě pojistné události uhradí pojistitel náklady na právní poradenství
za podmínek uvedených v článku VI.

(3) Na základě smlouvy o půjčce a za podmínek v ní uvedených poskytne
pojistitel pojištěné osobě, které bylo sděleno obvinění ze spáchání nedbalost-
ního trestného činu, půjčku na složení peněžité záruky (kauce) ve výši určené
soudem v řízení o vazbě, a to až do výše limitu pojistného plnění.

Článek III.
Předmět pojištění

Předmětem pojištění je právní ochrana oprávněných právních zájmů pojištěné
osoby souvisejících s osobním motorovým vozidlem, jehož registrační nebo
státní poznávací značka je uvedena v pojistné smlouvě. Vozidlo musí být
zapsáno v registru silničních vozidel a musí být k němu vydán platný technický
průkaz.

Článek IV.
Pojištěné osoby

Pojištěnými osobami jsou:
a) vlastník, provozovatel, držitel nebo nájemce osobního motorového vozidla,

jehož registrační nebo státní poznávací značka je uvedena v pojistné smlouvě,

b) každý oprávněný řidič osobního motorového vozidla, jehož registrační
nebo státní poznávací značka je uvedena v pojistné smlouvě, pokud je
držitelem příslušného platného řidičského oprávnění,

c) cestující oprávněně přepravovaní v osobním motorovém vozidle, jehož
registrační nebo státní poznávací značka je uvedena v pojistné smlouvě.

Článek V.
Pojistná nebezpečí – oblasti právní ochrany

Pojištění právní ochrany se vztahuje na tyto oblasti:

(1) Náhrada škody
a) uplatňování oprávněných nároků pojištěnou osobou, která utrpí škodu na

zdraví, na věci nebo jinou majetkovou škodu, na náhradu škody vůči třetí
osobě, která za způsobenou škodu odpovídá na základě ustanovení obecně
závazných občanskoprávních předpisů o mimosmluvní odpovědnosti za
škodu,

b) uplatňování oprávněných nároků pojištěnou osobou, která utrpí škodu na
zdraví, na věci nebo z ní vyplývající jinou majetkovou škodu, na náhradu
škody vůči jejímu zaměstnavateli, který za škodu odpovídá na základě
ustanovení obecně závazných pracovněprávních předpisů; na tyto případy
se nevztahuje výluka uvedená v čl. X odst. 1 písm. h). 

(2) Trestní a přestupkové právo
Obhajoba pojištěné osoby v přestupkovém nebo trestním řízení, zahájeném
proti ní správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení v důsledku
jednání nebo opomenutí, které může mít za následek postih podle přestupko-
vého, zvláštního nebo trestního zákona, avšak pouze v případě, že je toto
řízení vedeno pro nedbalostní trestný čin nebo přestupek. Je-li pravomocně
rozhodnuto, že se pojištěná osoba dopustila úmyslného trestného činu nebo
úmyslného přestupku, a pojistitel poskytl plnění, je pojištěná osoba povinna
vrátit pojistiteli výdaje, které za ni pojistitel uhradil.

(3) Závazkové právo
Ochrana oprávněných právních zájmů pojištěné osoby, jestliže dojde bez jejího
přičinění k porušení smluvních povinností ze strany fyzické či právnické
osoby, s níž pojištěná osoba uzavřela smlouvu.
Pojištění se nevztahuje na ochranu právních zájmů pojištěné osoby ve sporech,
které se konají u soudů nebo jiných orgánů, jejichž sídlo se nachází mimo
území České republiky.

Článek VI.
Právní poradenství

(1) Právním poradenstvím se rozumí poskytnutí ústní právní porady týkající
se právních předpisů platných na území České republiky a právních vztahů,
které se jimi řídí, advokátem nebo notářem. 

(2) Pojistitel uhradí náklady na právní poradenství nejvýše za dva úkony
právní služby uvedené v odst. 1 v průběhu jednoho pojistného roku. Pojistitel
poskytne úhradu těchto nákladů do výše mimosmluvní odměny advokáta dle
příslušných právních předpisů platných na území České republiky, maximálně
však do výše 1% limitu pojistného plnění pro pojištění právní ochrany sjedna-
ného v pojistné smlouvě v průběhu jednoho pojistného roku. 

(3) Pro právní poradenství platí výluky uvedené v čl. X, s výjimkou odst. 1
písm. j).
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Článek VII.
Územní platnost pojištění

(1) Pojištění právní ochrany v oblasti:
a) náhrady škody,
b) trestního a přestupkového práva
se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území Evropy a Turecka.

(2) Pojištění právní ochrany v oblasti závazkového práva se vztahuje na
pojistné události, které nastaly na území České republiky.

Článek VIII.
Časová platnost pojištění

(1) Nárok pojištěné osoby na pojistné plnění vzniká pouze v případě, že
jsou současně splněny následující podmínky:
a) pojistná událost nastala v době trvání pojištění a
b) nárok na pojistné plnění byl vůči pojistiteli poprvé uplatněn nejpozději do  

1 roku ode dne zániku pojištění.

(2) Pojistitel neposkytne pojistné plnění z pojištění právní ochrany v oblasti:
a) závazkového práva,
b) právního poradenství 
v případě, že skutečnost, která by jinak zakládala právo na pojistné plnění,
nastala v čekací době.

(3) Čekací doba se neuplatní pro pojištění právní ochrany v oblasti
a) náhrady škody,
b) trestního a přestupkového práva.

(4) Čekací doba činí 3 měsíce od počátku pojištění.

Článek IX.
Pojistná událost

(1) Pojistnou událostí je porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost,
která vyvolává potřebu chránit a prosazovat právní zájmy pojištěné osoby.

(2) Pojistná událost vzniká v okamžiku, ve kterém došlo nebo mohlo dojít
k počátku porušování právní povinnosti nebo ve kterém nastala nebo mohla
nastat jiná právní skutečnost uvedená v odstavci 1.

Článek X.
Výluky z pojištění

(1) Pojištění právní ochrany se nevztahuje na právní ochranu:
a) v souvislosti s řízením osobního motorového vozidla pojištěnou osobou

bez platného technického průkazu, bez příslušného platného řidičského
oprávnění, pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, 

b) v přestupkovém řízení vedeném z důvodu nesprávného parkování, porušení
zákazu stání a zákazu zastavení,

c) v oblasti celního a daňového práva,
d) ve sporech mezi osobami pojištěnými toutéž pojistnou smlouvou, k níž se

tyto pojistné podmínky vztahují,
e) při uplatňování nároků, které byly na pojištěnou osobu převedeny nebo

které uplatňuje pojištěná osoba jménem třetí osoby,
f) která má přímou nebo nepřímou souvislost s válečnými událostmi, vzpou-

rami, povstáními nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkami,
výlukami, teroristickými akty (tj. násilnými jednáními motivovanými politicky,
sociálně, rasově, ideologicky nebo nábožensky) nebo opatřeními státní
nebo úřední moci,

g) ve sporech, které vznikly v důsledku aktivní účasti na sportovních závodech
a soutěžích (včetně tréninků),

h) související s podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností pojištěné
osoby, s výjimkou řízení osobního motorového vozidla při plnění pracovních
úkolů v pracovněprávním vztahu, kromě řidičů z povolání,

i) v souvislosti s hrami a sázkami,
j) v oblasti dědického práva, 
k) v případných sporech mezi pojištěnou osobou a Kooperativou, pojišťovnou, a.s.,

jako pojistitelem vzniklých na základě pojistné smlouvy uzavřené pro pojištění
právní ochrany.

(2) Pojištění právní ochrany se nevztahuje na úhradu jakýchkoli pokut
a jiných sankcí. 

Článek XI.
Vznik, trvání, změna a zánik pojištění

(1) Není-li ujednáno jinak, platí:
a) pojištění se sjednává na dobu neurčitou,
b) pojistným obdobím je doba 12 měsíců,
c) pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy,
d) pojištění se pro nezaplacení pojistného nepřerušuje.

(2) Smrtí pojistníka pojištění nezaniká, práva a povinnosti ze sjednaného
pojištění přecházejí na pojištěnou osobu, a to do konce pojistného období, ve
kterém pojistník zemřel a za které je zaplaceno pojistné.

(3) Kromě důvodů uvedených v právních předpisech pojištění zaniká
zejména:
a) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem

v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části,
b) výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou nejméně šest týdnů před

uplynutím pojistného období; pojištění zanikne uplynutím tohoto pojistného
období,

c) výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou do tří měsíců ode dne
oznámení vzniku pojistné události pojistiteli. Výpovědní lhůta je jeden
měsíc, jejím uplynutím pojištění zanikne,

d) výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou do dvou měsíců ode dne
uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím
pojištění zanikne.

Článek XII.
Pojistné plnění

(1) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události do výše limitu
pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. 

(2) Všechny pojistné události vzniklé z téže příčiny se považují za jednu
pojistnou událost. Za jednu pojistnou událost se dále považují všechny pojistné
události vzniklé z více příčin stejného druhu, pokud mezi nimi existuje přímá
souvislost.

(3) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění
rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí
jeho výsledky pojištěné osobě.

(4) Pojistitel poskytuje pojistné plnění v tuzemské měně, pokud z právního
předpisu nebo mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,
nevyplývá povinnost pojistitele plnit v cizí měně.

(5) Na pojistitele přechází právo pojištěné osoby na úhradu nákladů řízení,
které byly pojištěné osobě přiznány proti odpůrci, pokud je pojistitel za pojiš-
těnou osobu uhradil.

(6) Pojištěná osoba je povinna pojistiteli neprodleně oznámit, že nastaly
skutečnosti, k nimž se váže vznik práv uvedených v předchozím odstavci,
a odevzdat mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv. V případě porušení
této povinnosti je pojistitel oprávněn požadovat od pojištěné osoby náhradu
škody.

Článek XIII.
Pojistné

(1) Pojistník je povinen platit pojistné.

(2) Pojistné je běžným pojistným a je splatné první den pojistného období.

(3) Pojistné se považuje za uhrazené:
a) při placení převodem z účtu okamžikem připsání příslušné částky pojistného

na účet pojistitele; pro první platbu pojistného se však pojistné považuje za
uhrazené již okamžikem odepsání příslušné částky pojistného z účtu pojistníka,

b) při placení prostřednictvím pošty se považuje za uhrazené dnem poukázání
na účet pojistitele,

c) při placení v hotovosti se považuje za uhrazené zaplacením zástupci pojis-
titele proti vydanému potvrzení.

(4) Zaplaceným pojistným uhrazuje pojistitel své pohledávky na pojistné
v pořadí, v jakém po sobě vznikly.

(5) Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo poža-
dovat úrok z prodlení za každý den prodlení.



(6) Pojistitel má právo upravit výši běžného pojistného na další pojistné
období, změní-li se obecně závazné právní předpisy, které mají vliv na stano-
vení výše pojistného plnění, nebo není-li pojistné dostatečné podle zákona
o pojišťovnictví. Pokud pojistník se změnou pojistného nesouhlasí a svůj
nesouhlas uplatní do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně
dozvěděl, pojištění zanikne uplynutím pojistného období, které předchází
pojistnému období, pro něž je pojistné stanoveno v nové výši.

Článek XIV.
Povinnosti pojistníka a pojištěné osoby

(1) Kromě povinností stanovených právními předpisy jsou pojistník
a pojištěná osoba povinni:
a) odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající

se pojištění,
b) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli všechny změny týkající se sku-

tečností, na které byli pojistitelem tázáni nebo které jsou uvedeny v pojistné
smlouvě a změnu korespondenční adresy,

c) oznámit pojistiteli pojištění právní ochrany uzavřené u jiného pojistitele
proti témuž pojistnému nebezpečí; zároveň jsou povinni sdělit název tohoto
pojistitele a výši limitu pojistného plnění;

d) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti
směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou jim uloženy
právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzali pojistnou
smlouvou. Zároveň nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích
osob.

(2) Nastane-li škodná událost, je pojištěná osoba kromě povinností stano-
vených právními předpisy povinna:
a) učinit veškerá možná opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již

nezvětšovala,
b) bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala taková událost,

podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit
k tomu veškeré doklady a postupovat způsobem dohodnutým s pojistitelem;
ohlášení pojistné události pojistiteli nemá vliv na oznamovací povinnost
pojištěné osoby vůči ostatním pojistitelům,

c) učinit veškerá možná opatření směřující k minimalizaci právních sporů
a s tím spojených nákladů – zejména postupovat nejprve způsobem
(schváleným pojistitelem) směřujícím k mimosoudnímu vyrovnání,

d) nepřistupovat na žádné vyrovnání bez předchozího souhlasu pojistitele,
e) poskytnout pojistiteli součinnost při přechodu práva na úhradu pojistitelem

zaplacených soudních i mimosoudních nákladů,
f) postupovat v souladu se všemi pokyny pojistitele a informovat ho průběžně

o vývoji případu,
g) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy.

Článek XV.
Povinnosti pojistitele

Pojistitel je zejména povinen:

(1) Po oznámení škodné události bez zbytečného odkladu zahájit šetření ke
zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit.

(2) Na žádost pojištěné osoby vrátit doklady, které mu předložila v souvislosti
se šetřením škodné události.

(3) Sdělit pojištěné osobě výsledky šetření škodné události.

(4) Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při sjednávání
pojištění, jeho správě a při likvidaci pojistných událostí. Poskytnout tyto infor-
mace může jen se souhlasem osoby, které se skutečnosti týkají, nebo pokud
tak stanoví právní předpis.

(5) Pojistitel vede potřebná jednání tak, aby mohl co nejlépe prosazovat
oprávněné právní zájmy pojištěné osoby.

(6) Je-li z obsahu spisu, z průběhu řízení či na základě právního rozboru
zřejmé, že nejsou dostatečné vyhlídky na úspěšné prosazení právních zájmů
pojištěné osoby, a to zejména pro důkazní nouzi, je pojistitel povinen sdělit
tuto skutečnost neprodleně pojištěné osobě spolu s udáním důvodu. Toto
ustanovení platí i tehdy, ukáže-li se tento nedostatek teprve zjištěním nových
skutečností po nahlášení škodné události. Od okamžiku oznámení této sku-
tečnosti pojištěné osobě není pojistitel nadále povinen plnit. V případě
následného úspěšného prosazení právních zájmů pojištěné osoby je pojistitel
povinen poskytnout pojištěné osobě pojistné plnění, resp. jeho dosud nevy-
placenou část.

Článek XVI.
Důsledky porušení povinností

(1) Porušil-li pojistník nebo pojištěná osoba některou z povinností uvedených
v článku XIV. odst. 1 a odst. 2 písm. a), b), c), e) f) a g), je pojistitel oprávněn
snížit plnění podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti
plnit, nebo podle toho, o kolik byla zkrácena práva pojistitele vůči třetím osobám.

(2) Porušila-li pojištěná osoba povinnost uvedenou v článku XIV. odst. 2
písm. d), je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.

(3) Uvede-li pojištěná osoba při uplatňování práva na plnění z pojištění
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události nebo
údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn pojistné plnění
odmítnout.

(4) Pojistitel může ze zákonem stanovených důvodů od pojistné smlouvy
odstoupit nebo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Od pojistné smlouvy lze
odstoupit i po vzniku pojistné události.

Článek XVII.
Přizvání právního zástupce

(1) Je-li nezbytné pověřit zastupováním pojištěné osoby advokáta nebo
jiného právního zástupce, má pojištěná osoba právo zvolit si vhodného právního
zástupce. Plnou moc právnímu zástupci udělí pojištěná osoba pouze po
předchozím souhlasu pojistitele. 

(2) Pokud pojištěná osoba práva svobodného výběru právního zástupce
podle odst. 1 na písemnou výzvu pojistitele nevyužije, určí právního zástupce
pojistitel. Pojištěná osoba je povinna neprodleně udělit takto určenému právnímu
zástupci plnou moc v potřebném rozsahu.

(3) Do doby udělení souhlasu k pověření právního zástupce není pojistitel
povinen nést náklady spojené s tímto zastoupením.

(4) Pojistitel nenese odpovědnost za činnost nebo nečinnost právního zástupce.

Článek XVIII.
Řešení sporů

Pojistník má právo pro řešení sporů z pojištění právní ochrany požádat
o uzavření rozhodčí smlouvy. Pro uvedené řešení sporů je dána pravomoc
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky. Rozhodčí řízení se uskuteční v souladu s řádem
uvedeného rozhodčího soudu.

Článek XIX.
Doručování písemností

(1) Písemnosti pojistitele určené pojistníkovi nebo pojištěné osobě (dále jen
„adresát“) se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen
„pošta“) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na korespondenční adresu
uvedenou v pojistné smlouvě nebo na korespondenční adresu písemně ozná-
menou pojistiteli adresátem, pokud došlo ke změně korespondenční adresy.
Písemnosti mohou být doručovány rovněž zaměstnancem pojistitele nebo
jinou osobou pověřenou pojistitelem; v takovém případě se písemnost považuje
za doručenou dnem jejího převzetí.

(2) Písemnost odeslaná doporučenou zásilkou adresátovi se považuje za
doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, desátý den po odeslání
zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou
s dodejkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších
odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se
považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od adresáta (např. rodinnému
příslušníkovi), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy
o poštovních službách.

(3) Odepře-li adresát doručovanou písemnost přijmout, považuje se píse-
mnost za doručenou dnem, kdy ji adresát převzít odepřel.

(4) Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou
nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště a adresát si
písemnost v úložní lhůtě (určené právním předpisem o poštovních službách)
nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty,
i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.
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(5) Pokud se písemnost vrátí jako nedoručená z jiných důvodů, než je uve-
deno v předchozím odstavci, považuje se tato písemnost za doručenou
dnem jejího vrácení pojistiteli.

Článek XX.
Rozhodné právo

Není-li ujednáno jinak, platí:
(1) Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem

České republiky.

(2) Pro spory z pojistné smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

Článek XXI.
Výklad pojmů

Pro účely pojištění podle těchto všeobecných pojistných podmínek platí
tento výklad pojmů:

(1) Běžným pojistným je pojistné stanovené za pojistné období.

(2) Evropou se rozumí geografické území Evropy včetně středomořských
ostrovních států a Islandu.

(3) Lhůta určená podle měsíců končí dnem, který předchází dnu, jenž se
svým číselným označením shoduje se dnem, od kterého lhůta počíná. Není-li
takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den.
To neplatí pro počítání lhůty podle článku XI. odst. 3 písm. a). 

(4) Osobním motorovým vozidlem se rozumí silniční motorové vozidlo
určené pouze pro přepravu osob, které má nejvýše osm míst k sezení, kromě
místa řidiče. 

(5) Pojistníkem je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.

(6) Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné
smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné
plnění.

(7) Pojistný rok je doba 12 měsíců; první pojistný rok začíná dnem určeným
v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

(8) Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události.

(9) Pojistným obdobím je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě,
za které se platí pojistné.

(10) Pojištěním škodovým je pojištění, jehož účelem je náhrada škody
vzniklé v důsledku pojistné události.

(11) Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by
mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

(12) Zákonem se rozumí zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě,
v platném znění.

(13) Pracovněprávním vztahem se rozumí i služební poměr. Plněním pra-
covních úkolů v rámci pracovněprávního vztahu se rozumí i plnění služebních
úkolů v rámci služebního poměru. Pracovněprávními předpisy se rozumí
i právní předpisy upravující služební poměry.

(14) Řidičem z povolání se rozumí zaměstnanec, u nějž řízení motorového
vozidla tvoří hlavní náplň pracovní činnosti. Zaměstnancem se rozumí i osoba
ve služebním poměru.

(15) Čekací dobou je doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskyt-
nout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi.

Článek XXII.
Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. února 2006.
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