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Dodatek č. 1k poiistné smlouvě č.8603255830
pro poji.štění odpovědnosti. si.lni.čního dopravce TL 1

Kooperativa poiišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídtem Praha 8, Pobřežnt 66512l, PSČ 185 0O, Česká republi.ka
IČo| 47lL66L7
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dáte

;en,,poiistitel'),

a

Doprava Gajdzi,ca, s.r.o.
se sídlem: Oldři.chovi.ce 738, 73961Třinec

IČo: 05448470
zastoupená:
Ing., Markéta Gajdztcová

Korespondenčni adresa je shodná s adresou sídl.a poji.stníka.

Prostředky elektronické komunikace:
mobilní telefon: +42O 607 978527
e-mai.L Gajdzi.cova.Marketa@seznam.cz
(dáLe

ien,,poiistník")
uzavíraií

podle zákgna č.89/2OL2 Sb., občanskéhozákoníku, v platném znění, tento dodatek k poji.stné smlouvě č. 1 (dáLe jen
,,dodatek"), ktený spolu s poji.stnými. podmínkami pojist,i.tele uvedenými v článku ]-. tóhóto dodatku a přílohami.-

tohoto dodatku tvoří nedílný celek,

Po změnách provedených tímto dodatkem je siednaný rozsah pojtštění nástedující:

\
člránek t.

úvodníustanovení
1_. Poitštěným ie:
D_oprava

ICO:06l

73961 Třtnec

se sídlem: O
e-ma

2.

předmět čtnnostt poji.štěného(pojištěných): sttničnímotorová doprava náktadní,
podmínek:
Předookladem plněnt poitstttele je současnésplněnt násled_ujícich
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pótítiÝ-.ii

u j

t
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právni předpi,sy
pro pojtštěnt sjednané tímto dodatkerrt.p[atí občanský zákoník a ostatní obecně závazné

VPP

Él,ďdtrřiť]JTůll§fusrfihfi*ř,:9ůŤi'ďf;ťsi;"jfrl.!,Ý,.BTJliJi3l",Tji3'"",'5H"1.ťť,ťJůl?f,sti
-plaaó
t t4 (d á te e n,,ZPp P,66oÁ'+),
i Jp rr"i" Žpé
j

Doba trvání poitštění
Počátek změn provedených dodatkem: 5, 5, 2018

Výročníden počátku poiištění:1. 3. 2019
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již k prodloužení poiiŠtěnínedocházÍ.
[§l3$Xi'r'a"#zani,kne neipozději 28.2.2o21.,po tomto dni
záktadní

o"ř!l!i|

"1pověd

nosti

1..Pojtštěnísevztahujenapovi'nnostnahraditškoduvzni.klounazásilce:

_

o PřePravní smlouvě v mezi-národní

3,1íl'ft.í;[ilŤf,,.535}:íťlpi,1:Ty.!.i[1J;ti!F.r.ryětMxY,Um[uvY

dopravě (Úmluva
oodle úmluw o přepratlní smlouvě v mezinárodní s,i.[ni.čnínákladní

CMil(

Č[, 1

odst, 4)

řřr..ň. ň) žĚp'p-tjso/r+).
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ško_dý se nópov.ažuje za

převzetí povi.nn

vyplývá pojtštěnému z právního předptsu),

3.

poii.štěnt dle tohoto čLánku se vztahuje na povi.nnost nahradi.t škodu nastalou Při, doPravě Prováděné
mótorovýmt vozid[y:
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Počet voztdel: 7
Regi.stračníznačku (Vtlt) ie poi,i,stník oprávněn iednostranně měntt, za podmínky,.že zároveň nedojde ke změně
počtu voz,i.de[. Změna je úči.ňnádoručením oznámení o změně regi.stračníznačky / VINu pojisti,teli.
4. Poji.štěnt dle tohoto článku se vztahuje také na povi.nnost nahradit škodu nastalou při dopravě prováděné

náhradním motorovým vozidlem.

Náhradním motorovrim voztdtem se rozumí si,lntčnímotorové voz,i.d[o nespeci.ftkované v této poitstné smlouvě,
které bvlo ooiištěnÝm orokazatelně oronaiato nebo wpůičenona nezbvtně nutnou dobu, po kterou ie
podntkátelbní opráúněňým k provádéní oprav silni.čníthÚoztdel (date j'en ,,servis') prováděn serytsní zásah na
inotorovém vozi.d[e speótftkovaném v této poji.stné sm[ouvě.

V případě poitstné udáLostt nastalé přt dopravě náhradntm motorovlim voztdlem je pojtštěný povtnen doloŽi.t
dcjklád proka2uiicí okamžtk předání'motorového vozi.dl'a speciftkovaného vtéto pojistné smlouvě servtsu k
orovedéní servisního zásahú a vrácení vozi,d[a servtsem póitštěnému a současně doklad o nái'mu nebo výpůjčce
háhradního motorového vozid[a na dobu nutnou k provedehí seruisního zásahu na vozi.dLe spectftkovaném v
této poji.stné sm[ouvě.
Limi,t poiistného plnění ve rnýšt 2 OOO OOO Kč.
Pro poitštěnt odpovědnosti. vni.trostátního stlni.čníhodopravce dLe č[. 2. dodatku zapříči.něnéodctzentm zás'i.[ky
se sjedhává sublimi.t ve výšt siednaného li.mttu poji.stného plnění maxi.mátně však ve výši.3 OOO OOO Kč.
6.

Spoluúčastčiní1O%, mtni.máLně však 1O OOO Kč

7.

Územní platnost
Poitštění se vztahuie na poji.stné udátosti, při. ni.chž naslane škoda na územíEvropy, včetně Českérepubltky,
s vryloučenímúzen{ístaiů bgvatOho Sovětikého svazu (vyloučenívšak neptatí pio Litvu, Lotyšsko a
Estbnsko).

člránek 3.

Rozšířeni rozsahu poiištění
Asistence _ ooitštěnínákladů vzniklúch v souvislosti s poiistnou událostí na zásilce: Nad rámec
ZPP P-66Oli4 ůhradíooiistitel také útel_ně wnaložené nákládv na:
a) woroštění dotčené'zásilkv nebo ie,ií části. á/nebo
b) o'dkttzent zásilkv a/nebo
c) přeloženízástlkú na náhradnt voztdlo a/nebo

č[. ].

břepravu zási.[kÝ náhradním voztdLem a/nebo
e) sttádováni zasi.[|v po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 10 dní a/nebo
í, tnoenl zaslLKV a/neoo
d)

d

Li.kvi.dact

zástlky,

(dá[e společně jen jako,,náklady na odkli.zení"),
a to oouze za předookladu, že tvto nákladv na odklizení vzniknou v souvtslosti, s pojtstnou událostí dle dodatku
vzniklou na zástlcd ph dorjravě brováděné'přímo něktením z pojištěných dle čL. 1-. oilst. ]-. dodatku (tj. pojisti.tel
neposkytne pLnění z poji.štění nákl,adů na odkli.z.ení např. v důsledku poji.stné události. vzni,klé při. dopravě

prováděné motorovými. voztd

Ly

cizích dopravců).

Nárok na náhradu škodv vzntklé na zásílce spolu s nárokem na náhradu nákladů na odklizení se považuje za jednu
poji.stnou událost. Od ielkové výše pojistného plnění za takovou pojistnou udáLost pojistitet odečításpoLuúčast
uvedenou v čLánku 2. odst. 5. dodatku.
Pro pojištění nákladů na odkli.zení dLe tohoto odstavce se sjednává subttmtt poji.stného plnění
ve výši 1-0O O00 Kč v rámci, sjednaného [i.mi.tu poji.stného p[nění.

2.

Odchylně od

čl.. 3.

dokumentaci.

odst. 2) písm. b) ZPP P-66O{L4 se poji,štění vztahuje na povinnost nahradit škodu vzniklou na

člránek 4.
Výše a způsob placení poiistného
]-.

Ročnípoji.stné za zákLadní pojtštěni po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem ie

2.

37

000 Kč

Sjednává se běžnépoj,i.stné s poii.stným obdobím 3 měsíce.

obchodní sleva
Celkové ročnípoiistné po slevách

2Oo/o

29 600 Kč

Poji.stné za pojtstné období

7

Kooperativa pojištovna,

a.s,,

Vienna Insurance Group Strana 2

400 Kč

je splatné vždy;
k ]-. 3.

k1.5.

k ].. 9.

k

]-. ].2.

každéhoroku trvání poji.štěnt na účetpoji.stttete:
Peněžni ústav: Česká spořitelna a.s.

Čísloúčtu:2226222
Kód banky: 0800

QR kód k vyplnění platebního přtkazu na
ptatbu prvního pojtstného:

Konstantni symbol.: 3558
Variab,i.[ní symbo[: 8603255830
Vzni.klÝ nedopLatek poiistného za poii.stné obdobt, v němž nastaL počátek změn provedených tímto dodatkem,
it-ii, ŠárÉi6Úa-Ó uhňŽéá pioriiednlctvím mtmořádného předptšu ke dnt počátku změn provedených tímto
dodatkem na nížeuvedený účet:

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Čísloúčtu:2226222
Kód banky: O8O0

Konstantní symbo[: 3558
Vari.abtlní symboL: 8603255830

Zby[á část poji.stného bude zahrnuta v dalšim pojistném obdobt.

čtánek s.
Hlášení škodných události
Vzni.k škodnéudálostt hlást poji.stník (poji.štěný) bez zbytečného odktadu nížeuvedené kontaktni Údaje:
Kooperati.va poji.štovna, a.s., Vtenna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrálni podate[na
Brněnská 634
664 42 Modhce
te[.: 9571O5 1-05
www.koop.cz
Článek 6.

Prohlášení poii.stníka
že před uzavřenim dodatku převzal v ltsttnné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové_podobě
(náoř. na ťrvalém hóstči dat) Informace pro klieňta a Informace o zpracováni osobních údajův neavotním
ňoiiitent a seznámi.l se s ni.mi". Pojtstník st je vědom, že se jedná o důtežitétnformace_, které mu napomohou
[Óiózurat pÓ?mintam siednávaného poitštěni, obsáhují uiozornění na důležttéaspekty poji.štěnt i. významná
Lstanovení poji.stných podmínek.

1. poiistník ootvrzuie,

ootvrzuie, že v dostatečném předstthu před uzavřením dodatku převzat v ti.sti.nné nebo jiné
č[. ]- odst. 3) dodatku a seznámil se s nimi.
nedílnoúsoučást poji.stné smlouvy.ve znění tohoto dodatku a
Ě;ii;Ňt;ii. řaló[i, žJtúióa"r"meňiýtui,ň
poji.štěni a následky jeji.ch
itňňŮiiiÓ;Š;ň ňiišiě"í,i"hďÓ.Óreňf (veetno výLuk) , práva a pdvtirnosti. účastníků
pbrušehí a datší'pódmínkýpoji.štěni a poji.stník jé i,i.mi vázán stejně jako poj,i.stnou smlouvou.

2.
- poiistník dále

teitové oodobE (naoř.'ná trvalém nosi.či. dai) dokumeňty uvedené v

3. Pojtstník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojtštění pojtštěného, pokud je osobou od něj od['i.Šnou.
4.
ootvrzuie. že adresa jeho trvalého pobvtr_r/bvdli.ště čt sídl.a a kontakty elektronické komuntkace
' poiistník
il!6;é
iroríá[iuátni, á solrrlási,.atíy tyto tld.aje byty v případě igiich rozporu s ji.nýmt údaji.
"1#t"'d;j;tk"
v dftve uzavřených poii.stných smLouvách, ve ktenich ie poiistntkeT. nepq Po]lsteným|,VYuzlVanY t Pro
uvedenými
účelvtákovÝch ooii.stnÝch smtuv. S tímto postupem poiistník souh[ast t pro.připad,.kdy Pollsttell oznaml
žmÉňJáareiv trváleho'pobytu/byd[i.ště čt'síd[ahebo kóntaktů elektrontcké komuni.kace v době trvání této
poii.stné sm[Óuvy,

5.
"

poi.i.stntk prohlašuie, že věci nebo ii.né hodnoty pojistného zájmu pojtštěné pojistnou smlouvou ve znění tohoto
ú 1neho poji.stitele, pokud nent v
i;á;iil';Ěř;;ř?;i"- ,;;;řdi*,ira;Ři] poiisichý'ňiátt steiným ňetíezpečírir
č[ánku,,Zvláštní údaje a ujednání" tohoto dódatku rnýs|ovně uvedeno jtnak.
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Poiistník nesouh[así k poskytovánim i.nformací třetim osobám
smlouvou ve znění tohoto dodatku k urči.tému dni,.

o trvání pojtštění sjednaného touto poji.stnou

Pokud tato poji,stná sml.ouva, resp. dodatek k pojtstné smLouvě (dá[e ien
pod[éhá oovinnosti,
'sm[ouva')
uveřejnění v regi,stru smluv (dá[e ien ,,registr") vó smvs[u zákona č.3l;O/2O15
Sb., zavazuie se poii.stník k ieiímu
uveřejněni v roŽsahu, způsobem a've [hůřách stanovehých citovaným zákonem. To nezbavuie Óoiístttele Óráva,
aby sm[ouvu uveřejnt[ v registru sám, s čímžpojistník souh[asi. PÓkud je pojtstník odl,i.šný'od pbltstcneňo,
pojistník dá[e potvrzuje, žě pojtštěný souh[asil Šuveřejněním smlouvy.'Při, Úyp[něnt formÚ[áře'pio uveřeinění
smlouv_y v regi.stru je pojtstnik povi,ngn vyplntt údaie o poji.sti,te[i (iako smluúní straně), do po|'e ,,Datová
schránka" uvést: n6tetn3 a do pole ,,Cís[o smlouvy" uvést: 8603255830/1. Poji.stník se dá[e zavazuie, že před
zasláním sm[ouvyk uveřejnění'zajtstí znečtte[nění neuveřejni,teLných informaéí (např. osobních údajťi o
fyzických osobách). smluúní straňy se dohodLy, že ode dne habvtí ijrčinnosti. smlouvv ieiím zveřejněňím
v regtstru se úči,nkypoitštění, včetně práv a povtnností z něj vyplývajících,vztahují'i.'ná období bd data
uvedeného jako počátek poji.štění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-[i. o
úči.nky dodátku)'do budo'ucha.
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čHnek z.
Zpracování osobnich údajů

v následuiící části. isou uvedenv základní tnformace o zoracování vaši.ch osobních údáiů. Tvto i.nformace se na
Vás uolatňí. ookud ,iste fvzi.ckoú osobou, a to s vrhi.mkoů odst. 4, kteŇ se na Vás uolatňí. i. óokud iste orávni.ckou
osobciu. Víie tnfordract, Účetně způsobu'odvoLánf'souhlasu, možnosti.'podání námitky v břipadě z|racbvání na
základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalštch práv, naleznete v dokumentu informace o zpracování
oso.bních ýťliU u neávotním pojtštěni, který ;e trvaLe dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci. ,,O

poJtstovne Kooperatlva

.

Souhlas se zpracováním osobních údajůpro účelymarketingu

2.

Poji.sti,tel bude s Vašímsouhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaie pro oceněn{ ri.zi,ka
při vstupu do poitštění a údaie o využiváníslužeb, a to pro účety:

a) zastláni slev

č,i.

jiných nabtdek třetích stran, a to t elektronickýmt prostředky,

b) zoracováni vašich osobních údaiůnad

rámec oorávněného záimu ooiisti.tele za účelemvvhodnocení vaši.ch
pbtreb a zasí[ání relevantnějšícň nabídek (iedna se o některé'příp'adÝ sledování Vašeho ihování, spojováni
osobntch údajůshromážděných pro od[,i,šné úče[y,použiti pokroči.lých analyti,ckých techni.k).

Tento souhlas ie dobrovolnÝ. olatí oo dobu neurči.tou. můžete,iei však kdvkoli.v odvolat. V oHoadě. že souhlas
neuděttte nebójei odvoláte;'riebudbu Vám zasíLány náUtdtvtřét{ch stran'a některé nabídkv pbitstitele nebude
možnépLně při./púsobi.t Vaii.m potřebám. Máte taÍ<éprávo'kdykoltv požadovat přístup ke Óvýrň osobním údajům.
Pojtstník:

D

3.

SOUHLASÍM

g

NESOUHLASÍM

Informace o zpracování osobních údaiůbez Vašeho souhlasu

3.L.Zpracování pro účelyplnění smlouvy a oprávněných záimů poji.stitele
Pojistntk bere na vědomí, že jeho i.denti.fikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění ri.zi.ka pŘ vstupu do
poji.štění a údaje o využíváníslužeb zpracovává pojtsti.tel:

a)

pro účelyka[ku[ace, návrhu a uzavření poj,i.stné smlouvy, posouzení pŘjatetnosti. do poji.štěni, správy
ukončení pojtstné smtouvy a l,i.kvtdace poji.stných událostt, když v těchto připadech jde o zpracování
nezbytné pro plnění smlouvy, a

a

b) pro účelyzajtštěni řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s poji.stníkem, zajtštěnía soupoji.štění,

stati.sti.ky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků poji.sti.tele a prevence a odhalování poji,stných
podvodů a ji.ných prottprávních jednání, když v těchto pHpadech jde o zpracováni za[oženéna zák[adě
oprávněných záimů poji.stttele. Proti, takovému zpracování máte právo kdykoLi. podat námttku, která může
být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajův než,i.votním poji,štěnt.

3.2.Zpracování pro účelyplnění zákonné povtnnosti
Poji.stník bere na vědomí, že jeho i.denti,ftkačnía kontaktní údaje a údaje pro ocenění rtzi,ka při. vstupu do
poji.štění poj,i.stttel dá[e zpracovává ke sptnění své zákonné povtnnosti vyplývající zejména ze zákona
upravujícíhodtstri,buci, poji.štění azákona č. 69/2005 Sb., o provádění mezi,národních sankcí.
3.3.Zpracování pro účelypřímého marketi,ngu
Poj,i.stník bere na vědomi, že jeho i.denti,fikačnía kontaktní údaje a údaje o využíváníslužeb můžepojtsti.tel
také zpracovávat na základě jeho oprávněného záimu pro účelyzasítánísvých reklamních sdělení a nabizent
sWch sLužeb; nabídku od poji,stttele můžetedostat elektronicky (zejména SMSkou, e-matlem, přes soctá[ní
sítě nebo telefoni,cky) nebo klastckým doptsem či osobně od zaměstnanců poji,stitete. Prott takovému
zpracování máte jako poji.stník právo kdykoLi, podat n{mi,tku. Pokud st nepřejete, aby Vás poji.sti.tel oslovovaL
s iakými,koli. nabídkamt, zaškrtněte prosím toto po[e: [Poiistník námitku nepodáváI.

4.

Povinnost poiistníka i.nformovat třetí osoby
Pojtstník se zavaz_uje i.nformovat každéhopoj,i.štěného, jenž je osobou odli.šnou od poji.stníka, a případné další
osoby, které uvedl v poji.stné smlouvě, o zpracování jeji.ch osobnich údajů.

5. Informace

o zpracování osobních údaiůzástupce poiistníka
jtná osoba oprávněná zastupovat ;poji"stníka bere na vědomí,
právnické osoby, zákonný záslupce
Zástupce právňtcké
zástupce nóbo
nebo itná
kalku[ace
že její tdentiftkační a kontaktní údaje pojtsti,tel zpracovává na základě oprávněného záimu pro úče[ykalku[ace,
pr
smtouvy, likvidace poji.stných
návrhu a uzavření pojistné sm[ouvy, správy a ukončení pojistné smLouvy,
udá[ostí, zaiištění
a soupojtštění, ochrany právních nároků poji.sti.tele a prevence a odhaLováni poji.stných podvodů a ji.ných
pravo Kdyl(oLl
pódat námi.tku,
prottpravnlch
proti.právních jednání.
namltkut
Proti takovému zpracováni
zpracování ma
má tal(ova
taková o5oba
osoba právo
kdykoli. podat
námitku, Kkteiá
která můžebýt
bý,
]ednani. Protl
uplatněna způsobem uvedeným v Informactch o zpracování osobních údajův neživotním pojtštěni,
Zpracování pro účelyplnění zákonné povi.nnosti
jiná osoba
pojistníka bere
oprávněná zastupovat pojistníka
bere na vědomí,
zákonný zástupce nebo ji,ná
osoba.oprávněná
Zástupce právnické Ósbby,
Zástupceprávnické
ós-oby, zákonný
povi,nnosti vyplývajict
k_e splnění své zákonné
kontaktnt údaie'pojisttteI
údaje poji,sttteI dáLe
dá[e zpracouává
zpracovává ke
že i.denttfikačni a kontaktni
1pll!n!_sv_f zákonné.povinnosti.vyp,[ýy?iíct
zejména zezákona upravujícíhodistri.buci poji,štění a zákona č.6912006 Sb., o provádění mezi.národních sankcí.
.
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6.

podpisem dodatku potvrzujete,.že jste se důkladně seznámi.l.se smvslem a obsahem souhlasu se zoracovánim
osobních
osobních údajůa že jste se,před ;e;ich udětJniil;;;;;ii;-á;ŘÚ.é;i;riňtorráé" o ipracováni
údajů,
údaiův neživotním boiištění, zejména , bt*il'ifi;t.ftúi.i aáSt.tl-iprávců,. rozsah.em ziracovávanýchprávy, která
úJairiizpůsobem odvotáňt souhLasu a

řiíjiti'ii?ti]jiij,jí,iti):iiití;;'il6""-;fi;ň#i;;;Htiň
Vám v této souvfslostt ná[eži.

,r"u..ilÍii!§novení
Návrh poji.sti.tele na uzavření dodatku (dáte ;en ,,nabídka') musí být

'"3rdTl'§Tjrr,}iXiřij[Ťjff|ljir',",.|lio*.
a to ani v pftpiJ8,'#i" t,kovou

BŤl'"T!líť{lr**Í:[:tr.m3iil3X',ffifoťj""L"S"*:'Tž3Et or,;..t,
odihytkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2 stejnoPi,sY,
Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Pojistnik obdrží1 stejnopi.s a poji.sti.tel si. Ponechá
Dodatek uzavřen dne: O4. 05. 2018
]móno, přijmení / název zástupce

pojistitele (ziskatele): Gražyna Ing, Gražyna Raszková

Éojiš{ovacizprostředkovateL zastupujíci poiistiteLe na základě pLné moci
Řegistrační čísloČt,tg: oraOozvpa
Ziskatelské číslo: 306384
Telefonní číslo:+420 604 645 648
grazyna.raszkova @koope rativa.cz
E-mail

lng. Gražyna Raszková
Na základě pln6 mocr
reo. č. u čHg ota6ozVPA

os. či.: 306384 lČ:42872O49
69§i|; +420 604 645 648

Kooperativa pojištovna,

a.s.,
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Kooperativa
INSURANCE CERTIFICATE
Insurance policy no.:

850325583o

Insurer:

Kooperativa pojtšťovna, a.s., Vi.enna Insurance Group, Company ID:
47LL6617

Poticyhotder:

Doprava Gajdzi.ca, s.r.o.; Company ID: 06448470

,i.nsurer
and policyholder; as
Insurer conf[rms herewi.th that the i.nsurance poli.cv above was contracted between the
at the dav of issue. thts i.nsurance po[i.cv coveis - tn the scope defi.ned i.n the po[i.cv i.nc[. i.nsurance terms and
condi.ti.oňs that foim an intesraL párt - tarrier's Ltabtlttv to čompensate damaie tnfli,cted to tangi.ble movab[e
ttems whtch the insured toořovér in order to transfer them as load by a roadfiehi.cle listed in tFe tnsurance po[i.cy,
unless the obtisation to compensate such damase artses from the Czech legislation, Insurer conftrms herewi"th that
the tnsurance p"ol.i.cy above w'as contracted betwéen the i.nsurer and poltcyňolder; as at the day of tssue,, thi.s
insurance ooli.cv covers - in the scooe defi.ned tn the ooltcv tncl. i.nsurance terms and conditions that form an
intepraI ojrt - éarrier's Li.abili.tv to iomoensate damade tnfltcted to taneible movabLe items whi.ch the insured took
oueňn order to transfer them ás [oad by a road vehiďe li.sted i.n the i.niurance po[i,cy, unless the obli.gati.on to
compensate such damage aňses from the Czech [egi.s[ati.on, ínc[. Conventi,on on the Contract for the International
Carri.age of Goods by Road (CMR Conventi.on)

commencement of the force of
insurance in the scope be[ow:
Insurance end:

5,5.2018
28.o2.2o2l

Compensation li.mit:

2

Covered terri,tory:

Europe inc[. the Czech Republic except for countries of former Soviet
Untoh (ttthuani.a, Latvia'and Estoni.á are not exctuded)
,i,denttcal wi.th poltcyholde r

Insured:

o00 o0o cZK

In Prague as at 23.02.2018

, r,
Lr,**.u*

{---,r

\

Ing. Radek Starosta

Ing, Mi.rosLav Matoušek

Di.rector of property and
Li.abi.ltty i.nsurance

Head of SME i.nsurance

department

E-mai.[:

i.nfo@koop.cz

department

BESTÁTIGUNG ÚBER DIE VERSICHERUNG
Versicherungsvertragsnummer

:

8603255830
Kooperati.va pojtštovna, a.s., Vi.enna Insurance Group,

versicherer:

I d e

Versicherungsnehmer:

nttfikati.on

s n u

LL66L7
Identifikattonsnummer: O6448470

m m e r: 47

Doprava Gajdzi.ca, s,r,o.;

Der Versicherer bestáti,et hi,ermi,t. dass der oben angefůhrte Versi.cherungsvertraH zwischen i.hm und dem
Versicherunesnehmer a6seschlossen wurde. Im Umřane dieses Versi,cherúngsvertŤaHs, einschlieRlich der
VersicherunEsbedtnpunsěn. di.e dessen untrennbaren Béstandtetl bi.Lden, wřrde zum-Ausstellungsdatum dieser
Bestátieune"etne FrřchtTuhrer-Haftpfltchtversi.cherung verei.nbart, den an ei.ner matertellen bewegli.chen Sache
zuqefúg"ten-Schaden zu ersetzen, di.b der Versicherte z-wecks deren Befórderung a[s Fracht mtt einem tm
veřsi.cňerunssvertrap anpefúhrtén kraftfahrzeug úbernommen hat, i.nsowei,t dié pfltcht, schadenersatz fúr ei.nen
soLchen Schíden zu ["ei.stěn, aus den i.n der Tschěchi.schen Repub[i.k geltenden Rechtsvorschrtften fo[gt, Der
versi.cherer bestátiet hi.ermi.t. dass der oben aneefúhrte veršicheruňRsvertrag zwtschen ihm und dem
Versicherunesnehm"er abseschlossen wurde. Im'Umfane di.eses Versi,čherunsŇertraes, ei,nsch[i,eBli,ch der
Versi,cherunEsbedi,nsuneěn, di.e dessen untrennbaren Běstandtetl btlden, wu"rde zum-Ausstellungsdatum dteser
Bestáti.eune"etne FráchtTtihrer-Haftpfli,chtversicherunH verei.nbart, den an einer materi,ellen beWegli,chen Sache
zugefúg-ten-Schaden zu ersetzen, di,b der Versi.cherte zlwecks deren Befórderung a[s Fracht mit ei.ném im
ve?stch'erungsvertrag ansefuhrtón kraftfahrzeue úbernommen hat, insowei.t dii pfl,icht, schadenersatz fúr etnen
solchen Schfien zu řetstěn, aus den i.n der Tschěchischen Republtk geltenden Rechtsvorschriften fo[gt,
e.tnsch[ieBlich des úbereinkommens úber den Befórderungsvertrag im internati,onalen StraBengúterverkehr (CMRůberetnkommen)

Beginn der Wirksamkeit der
Versicherung im unten
angefúhrten Umfang:
Ende der Versicherung:

5.5.201-8

Hóchstbetrag der
Versicherungsleistung:
Geltungsbereich:

2

versicherter:

i.dentisch mtt dem Versi.cherungsnehmer

28.o2.2o2l

000 0o0 cZK

Gebi.et Europas, etnschlieBli,ch der Tschechischen Repub[tk, mit Ausschluss

ier ehemaligen Sowietunion (dieser {uischluss gtlt
allerdings nicht fúr Litauen, Lettland und Estland)
der Staaten

Prag am 23.02.2OL8

Or \"9g..51V.*
!

,4/,d,ť^*

Ing. Radek Starosta

Ing. Mi.rosLav Matoušek

Di.rektor der Sekti.on
der sach- und
Haftpfttchtversich eru ng

Lei.ter der Abtei.lune
der Versi,cherung "

E-matL:

i.nfo@koop.cz

fůr [-.lnternehmeň

\<

,9J

Kooperativa
osvĚDčENí o poFšTĚNí
Poii,stná smlouva č.:

860325583o

Poiisti,te[:

Kooperattva pojištovna, a.s., Vi.enna Insurance Group,
Doprava Gajdzica,s.r.o.; IČO: 0644847 O

Poitstník:

lČ47L166L7

poiistiteI tímto ootvrzuje, že mezi ním a pojistníkem bv[a uzavřena shora uvedená poji.stná sm[ouva, kterou je ke
dní vvstavení tohoto osúěbčenív rozsahu'výplývajícímž této poji.stné smLouvy, vč.,poii.stných.podmínek tvořících
ieií nádílnou součást, siednáno poii.štění povinhoŠtt silničniho dopravce nahradit škodu způsobenou na hmotné

iňir"tiáuoit. literou óoítitcnv pieúzal za ůčelemjeií přepravv jako'nákladu silni.čním vozi,d[9m uvedeným v poji.stné
,'""L"""e. ,dk;e;;"irř;;i"lt?.áii tit ó"oů it óáii ui píIrÁ i órávnich předpi.sů platných v českérepulilice,'
po,iisttteL'tímto'Dotvrzuie, že mezt ním a po,itstníkerii bÝla uŽavřena shora uvedená pojistná sm[ouva, kterou je ke
dní vvstavení tohoto osúědčenív rozsahu'výplývajíctm ž této poii.stné sm[o.uvy, vč..poii.stných .podmínek tvořících
ieií nédíLnou součást. siednáno poitštěnt poýinhoŠtt si.lničniho dopravce nahradit škodu způsobenou na hmotné
íňilvi.tévěct. kterou óoii;tenÝ pieúzaI za účeLemjejí přepravv iako'nákladu si.lničním vozidLgm uvedeným v pojistné
..torua. pói<ud oovinňost náhrad,i.t takovou škoáúwp[ývázórávních předptsů platných v Ceské republice, včetně
úmluvy ó'přeprávní sm[ouvě v mezinárodní si,Lnični irálil,adní dopravě (Um[uva CMR)

Počátek účinnostipoiištění v
nížeuvedeném řozsahu:
Konec poitštěni:

5.5.2018
28.o2.2o2l

Li,mit poiistného p[nění:

2

Územní platnost:

územíEvropy, včetně ČR, s vyloučením územístátů bývalého§ovětského
svazu (vylolěení však neplatí pro Litvu, Lotyšsko a Estonsko)

Poii,štěný:

shodný s pojistnikem

0oo o00 Kč

V Praze dne 23.02.2O18

:

-..\

t,-,.-,.U*

",ililŘ;e;iffiň;6,
Ředttet úseku ooiištění
majetku a odpóvédnostt
E-mai.[:,i.nfo@koop.cz
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i;;. Mil;;i;;M;iil#li
vedoucí odboru standardního
poji.štění podni,kate[ů

