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Kooperativa Úsek poiištění hospodářských rizik

Agentura Jižní Morav4 Nádražní 14, 602 00 Bmo
tel.543 534 141,140 fax 543 534 6l
e-mail: itochackova@koop.cz, rvanek@koop.qz

VIENNA INSURANCE GROUP

osvědčení o poiištění
Potvrzujeme, že jsme s pojtstníkem Plachetka a spol., spo1. s r.o. dne 12. dubna 2oL7 uzavYeli. poji.stnou
smLouvu č' 7721035565.

Tato poji.stná smlouva je uzavřena na dobu od 1. května 2oL7 do 30. dubna 2018.

Pojtštění se vztahuje na povi.nnost poitštěného nahradtt újmu na jmění vzntklou ji'nému stanovenou pod[e
právních předp'i.sů pl'atných v České republi.ce nebo podle Úml'uvy o přepravní smlouvě v mezi.národní si.[ni.ční

nákladní dopravě (ÚmLuva CMR), a to na hmotné movtté věci.' kterou poji.štěný jako stlntční dopravce pYevzaLza
účelem jeií přepravy jako nákladu si.lntčním vozi.dtem, s uplatněním výluk uvedených v poji.stné smlouvě nebo v
příslušných poji.stných pod mínkách

Poii.štění se vztahuje pouze na povtnnost poji.štěného nahradtt újmu na jměnt vzntklou ji.nému při dopravě
prováděné stlni.čním motorovým voztdLem uvedeným v poitstné sm[ouvě.

Poji.štění se vztahuje pouze na povi'nnost pojtštěného nahrad'i't újmu na jměni vzntklou jinému na území Evropy
s vyloučením území států bývalého Sovětského svazu (vyloučení však nepffipro Litvu, Lotyšsko a Estonsko).

Poj'i.štění se sjednává s ltmitem poji'stného plnění Kč 10 (Xro oilr,-. ďň
V Brně, dne ]-2. dubna 201-7

Versicherungsschein
Wtr bestáttgen, dass wtr mi't dem Verstcherungsnehmer Plachetka a spo[., spo[. s r.o. am 12. Apri'l2017
den Versi.cherungsvertrag Nr. 7721035565 geschLossen haben.

Dteser Verstcherungsvertrag wurde fi;r dte Zett vom 1. Mai 2017 bis zum 30. Apri.t 2018 geschlossen.

Dte Versi.cherung bezi.eht si.ch auf di.e Pfltcht des Versi.cherten, den etnem Dri.tten entstandenen
Vermógensschaden zu ersetzen' der gemáB den tn der Tschechi.schen RepubLtk gÚlttgen Rechtsvorschri.ften oder
gemáB dem Úberei.nkommen Úber den BefÓrderungsvertrag tm i.nternattonalen StraBengŮterverkehr (cnnn-

Uberei.nkommen) festgelegt wurde, und zwar an der mateňellen bewegttchen Sache, d'i.e der Verstcherte als
FrachtfÚhrer zwecks deren Befórderung als Fracht mtt ei.nem Kraftfahrzeug Úbernommen hat, bet Anwendung
der i.m Verstcherungsvertrag oder i.n den betreffenden Verstcherungsbedi.ngungen genannten AusschlÚsse.

Dte Versi.cherung bezi.eht si.ch [edi.g[i.ch auf dte Pfli.cht des Versi.cherten, den ei.nem Dri.tten bei
der Befórderung mtt dem im Versi'cherungsvertrag angefŮhrten Kraftfahrzeug verursachten VermÓgensschaden
zu ersetzen.

Die Versicherung bezi.eht si.ch ledtgli.ch auf di.e PfLtcht des Versi.cherten, den etnem Dri.tten i.nnerhalb Europas
mit Ausschluss der Staaten der ehemaligen Sowietunion verursachten Vermógensschaden zu ersetzen
(dieser Ausschluss gitt alterdings nicht fíir Litauen, Lettland und Estland).

Dte Versi.cherung wi.rd mit einem Hóchstbetrag der Verstcherungsletstunc i.Hffi 10 (Xro 0(X),- veretnbart.
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osvědčení o poiištění
Potvrzujeme, že jsme s pojtstníkem P[achetka a spo[., spol. s r.o. dne 12. dubna 2017 uzavřeli.
pojtstnou smlouvu č. 7721035565.

Tato poj'i.stná smlouva je uzavřena na dobu od 1. května2ol7 do 30. dubna 2018.

Pojtštění se vztahuje na povi'nnost poji.štěného nahradi.t újmu na jmění vzntklou jtnému stanovenou
podte Úmluvy o přepravní smlouvě v meztnárodní stlntční nákladni dopravě (Úmluva CMR), a to na

hmotné movtté věct, kterou pojtštěný jako stlntční dopravce převza| za účetem jejt přepravy jako

nákladu sttntčním vozi.d[em, s uplatněním výluk uvedených v pojtstné smlouvě nebo v příslušných
pojtstných pod minkách.

Pojtštění se vztahuje pouze na povtnnost pojtštěného nahradi.t újmu na jmění vzntklou jtnému při
dopravě prováděné stl.ntčntm motoroým voz'i.dLem uvedeným v pojtstné smLouvě.

na povtnnost pojtštěného nahradtt újmu na jmění vzntklou ji.nému na

území států bfialého Sovětského svazu (vyloučení však neplatí pro

Pojtštěni se sjednává s Ltmttem pojistného plněnt Kč 10 (X)0 (x)0,-. &
V Brně, dne 12. dubna 2O]-7

za poii.stiteLe

Pojištění se vztahuje pouze
území Evropy s vyloučením
Li.tvu, Lotyšsko a Estonsko).

Insurance certificate
We hereby conftrm we have concluded the i.nsurance poli.cy No. 7721035565 wi.th Plachetka a spol.,
spol. s r.o., the poltcy holder, on April L2,2OL7.

Thts tnsurance poltcy has been concluded for the peri.od from May L,2OL7 to Aprit 30, 2018.

The tnsurance covers the i.nsured's obltgatton to compensate the damage caused to the thi.rd party as

sttputated by the Convention on the Contract for the Internati.onal Carňage of Goods by Road (cnnn

Conventi.on), namely tangtble movable assets whtch the i.nsured as the road carrter took over tn
order to transport them as cargo by a vehtcle under exclustons sti.putated under the i.nsurance poltcy
or under the respecttve tnsurance terms and condi.ttons.

The insurance appltes only to the tnsured's obli.gation to compensate the damage tncurred to assets

of the thi.rd party durtng transportatton by a vehtcle ltsted i.n the i.nsurance poltcy.

The tnsurance appltes only to the insured's obligatton to compensate the damage caused to the thtrd
party where the damage has occurred wi.th'i.n the terrttory of Europe excluding the territori.es of the
former Soviet Uni,on (the exclusion does not apply for Lithuani.a, Latvia and Estoni.a).
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Příloha č. ].VIENNA INSURANCE OROUP

Seznam poiištěných voiidel PS č.: 772Lo35565

1_. MAN 1BF7290

2. MAN LBF7279

3. Mercedes 9807730

4. Mercedes 9833828

5. Mercedes 98531 1 7

6. MAN 9B53557

7. MAN 1 8E6260

8. MAN 1 8E6370

9. MAN 35H5751

1_0. MAN 18F7611

11. MAN 1 BF7558

L2. MAN 3SH5678

13. MERCEDES 18E6443

t4. MERCEDES 9B07065

Vozidla pojištěná se subIimitem 3 000 000'- Kč

1. MAN 4892384

2. MAN 4892182

3. Mercedes 7851499
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