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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištěni hospodářských rizik
E-mai.L:

pzrna@kooP-z

osvědčenío poiištění
Potvrzujeme, že jsme s poji.stníkem
772Gt89399.

TAVočER s.r.o.

dne 27. července 2016 uzavřeli. pojistnou smlouvu

č.

Tato poji.stná smlouva je uzavřena na dobu od 01. srpna 2016 do 31. července 2o18.

Pojtštění se vztahuje na povi.nnost poj'i.štěného nahradi.t újmu na jměni vzntklou ji.nému stanovenou podle
právních předptsů pLatných v Českérepub[i.ce nebo pod[e Úmtuvy o přepravní smLouvě v meztnárodní s'i.Lni.ční
nákLadnÍ dopravě (Úmluva CMR), a to na hmotné movi.té věct, kterou pojištěný jako stlntčnídopravce pYevzal'za
účelemjejí přepravy jako nákladu si.Lni.čnímvozi.d[em, s upLatněním výtuk uvedených v poji.stné sm[ouvě nebo v
pří'stušných poji.stných podmínkách.

Poji.štěníse vztahuje pouze na povtnnost pojtštěnéhonahrad'i.t újmu na jmění vzn'i'klou jtnému při dopravě
prováděné st|n'i.čním motorovým vozi'dl.em uvedeným v pojistné sm[ouvě.

Pojtštěni se vztahuje pouze na povi.nnost pojtštěného nahradi.t újmu na jmění vzntklou ji'nému na územt Evropy
s vyloučenim územístátů bývalého Sovětského svazu (vyloučenívšakneplatípro Litvu, Lotyšsko a Estonsko).
Poji'štění se sjednává s Limttem pojtstného plnění Kč 5 oo0

ooo,-.

V Praze, dne 15. června 2O]-7
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Vlasta KRAMATOVÁ
underwriter asistent
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Insurance certificate
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We hereby conftrm we have concluded the i'nsurance poltcy uolzzzoggg399 wi'th

TAVočER s.r.o.'

the poltcy

holder, on luly 27,2OL6.

Thi.s i.nsurance poltcy has been concluded for the pertod from August 01, 2016 to

luly 31, 2018.

The i,nsurance covers the insured's obltgati.on to compensate the damage caused to the third party as sttpulated

by the Law of the Czech Republtc andlor by the Convention on the Contract for the Internati,onaI Carrtage of
Goods by Road (CMR Conventton), namely tangtbte movable assets whi.ch the tnsured as the road carrter took
over tn order to transport them as cargo by a vehi.cte under exclustons sti.putated under the insurance policy or
under the respecti,ve tnsurance terms and condittons.

The i,nsurance appli.es only to the tnsured's obli.gatton to compensate the damage i.ncurred to assets of the third
party duri,ng transportatton by a vehtcLe listed in the i.nsurance poltcy.

The i.nsurance appLtes on[y to the tnsured's obli.gatton to compensate the damage caused to the thtrd party
where the damage has occurred wtthtn the terrltory of Europe excludi,ng the terri.tories of the former Soviet
Unton (the exclusion does not apply for Li.thuani.a, Latvia and Estonia).
Thts tnsurance poltcy has been concluded wi.th the ti.mi.t of i.ndemnity of CZK 5 OOO
In Prague, on lune 15,2OI7
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