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Generali Česká pcrjišťovna a.s., Spá|ená 75/'16, NoVé Město, 110 00 Praha 1, lČo:452 72 956, DlČ: C2699oo1273, je zapsatrá v otrchodnínr
rejstříku vedenétn Městským soudem v Prazg spis. Zn. B 1464, člerr skupiny Generali' zapsané v itaiském registru pojišťovacích skupin,

vedeném IVASS' pod číslem 026 (dá|e opojišťovna,)

poft5TKA
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy čís|o 4382719464

Foji*tnlk
Náz=v iirmy
Uliee, číslo popisné
t,5Lt 0Dec
stát
Éo
Pcjistní událost
Pojistnou událostí je vzník povinnosti pojištěného nahradit vzníklou škodu, se kterou ie spojena povinnost pojíšťovny posljitnout
pojistné plnění

Pojlštění odpovědnosti silnl*rlho drrpravce

oprávnénou osobou z tohoto po;rštěni je pojistnik

Pojistrui neberpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzníku pojistné udá|ostí, zeiména
povinnĚst pojištěného nahradit Ékodu vzniklgu jinému na vĚei vypiň/ájíĚí z přepravníeh siŤlriv V důsledkrr provozování silniční nákladní
dopravy. Řozsah povinnosti pojištěného nahradit škodu je v případě vnitrostátní silničnť dopravy dán právními předpisy České republiky"
v přrpadě meainárodní silniční dopravy ustanoveními Úmluvy o přepravní smlouvě v meainárodní silniční nákladní dopiavě (Úmluvy crriŘ)
ve znění Protokolu k této Úmlu''lě.

Podmínky a rozsah pojištění.stanoví poiistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti silničního dopravce
nebo zasílatele VPPDZ.P-o1/2o19'

Pojištěnív základním rozsahu se ejednává:
s limitem pojistného plnění
s územním rozsahnm
se spoluÚčastí

PojištěnÍ se vztahuje na povinnost nahradit škodu vzniklou při dopravě prováděné následujícími voaidly:
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Registrační značka

1. 6H8 3435

Ž' óH9 98Ž6

3. óH6 9929

4. '1rfi7771

5. 7H07772

6. 7HOl718

7. 6H23999

I LUA AlaL

9. óH9 9838

1r. óHs4443

Řegistrační značka

11. 7H7 4080

1Ž= 4H9:099

13. 4H9 3099

14. 5H1 '1930

i5. 5H1 1931

16. 7H40990

17. 7H4'1O10

18. 5H3 6232

'19. 5H3 6233

Ž0' 5H5 84Žr

Řegistrační značka

?',t. 5H7 7902

?Ž. 5H}79a1

23. 5H93600

24. 6HO 91't1

25. 6H02111

16' 6ř1/ 666J

27. 6H1 8889

28. 6H0 9333

29, 6H7 6636

30. 6H3 3888

JAN šPÁTENKA A sYN, lČo 42195497
LlBŘcE 91

503 44 UBŘlcE
ČEsxÁ nepugura

42195491

1o ooo ooo Kč
česká republika a Evropa

1o96' mln.2 5oor- Kč

Registrační značka

31.

32.

33.

34.

35.

36_

37.
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6H5 4454

6H5 44ó4

6H7 6626

7Fr3 0055

4H7 5292

7H5 8056

7H57719
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GENERATI
Časr<Á poJ!ŠŤovwa

Pojistná doba
Pojistná smlouva je uzevřena na dobu neurčitou s pojístným obdobím jeden rok a s datem počátku 5, L0' 2019. Pojišťovna i pojistník mají
práVo pojístnou smlouvu vypovédět ke konci poJlstného období s tím, že výpověď musí být druhé straně doručena 5 ddnů před jeho
uplynutím.

PoJišťovna potvrzLJe, že údaje obsažené v pojistce Jsou platné ke dnÍ jeJího vydání'
a.

Platnost pojistky je od 5. 10. 2O2t do 4. tO. 2022.

Generali česká pojlštbvna a.s.

Mllan Slavfček

ředltet spráw pojištění

sbená 2 z 2

společnost múže vznÉ3i dotgz ng adre5g httpe:lian.gen6r81ioeeks,ů/contail$


