
IČO 63998530

IČO 04417097

Potvrzujeme, že jsme s pojištěným uzavřeli pojistnou smlouvu č. 0020225873

IČO 63998530

IČO 04417097

We confirm that we are with the insured concluded an insurance contract No. 0020225873

Praha/Prague

Liability insurance of road cargo carrier also applies to cabotage transport performed on the territory of the United kingdom of Great

Britain and Northern Ireland, the individual states of the European union. 

Indemnity Limit for cabotage transport on the territory of the Federal republic of Germany amounts to EUR 600 000 for one claim

and EUR 1 200 000 for all damage events.

24.03.2021The insurance contract is concluded for an definite period (with automatic renewal), with effect from  

23.03.2021

Pojistitel/Insurer

OSVĚDČENÍ O POJIŠTĚNÍ

CERTIFICATE OF INSURANCE

Limit pojistného plnění: 1 000 000 Kč

Limit of indemnity: 1 000 000 Kč

Resslova 854/24; Ústí nad Labem; 40001

Liability insurance of road cargo carrier applies to the legal regulation established the obligation of the insured to compensate

damage caused by a third party in connection with the performance of an obligation arising from a Contract of carriage or resulting

from the contract of Carriage in international carriage of goods by road (the CMR Convention). 

Liability insurance of road cargo carrier refers to the damage event which occurred on the territory of geographical area of Europe.

Insurer: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 7, 

Insured:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,Pojistitel: 

Pojištěný:  

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 7, 

Daniel Kadlec

Daniel Kadlec

Resslova 854/24; Ústí nad Labem; 40001

Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného
nahradit újmu způsobenou třetí straně v souvislosti s plněním závazku vyplývajícího ze Smlouvy o přepravě nebo vyplývající
z Přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR). 

Územní rozsah: geografické území Evropy.

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou (s automatickou obnovou), s účinností od: 24.03.2021

Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce se rovněž vztahuje na kabotážní silniční nákladní dopravu prováděnou na

území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, jednotlivých států Evropské unie.

Limit pojistného plnění pro kabotážní silniční nákladní dopravu prováděnou vozidly o hmotnosti do/nad 3,5 na území Spolkové
republiky Německo činí 600 000 EUR pro jednu škodnou událost a 1 200 000 EUR pro všechny škodné události.

Michaela K ížová
Digitáln  podepsal Michaela 

K ížová 

Datum: 2021.03.24 12:49:46 +01'00'


