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Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená ;s/to, Nové Město,110 Oo Praha 1,1ČO: +sZlZ gsa,OlČ: CZ699OO1273,)e zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn, B 1464, člen skupiny GeneraIi, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin,

vedeném IVASS, pod čislem 026 (dále,,pojišťovna")

Po|lsTKA
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 4283647356
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Pojistník
Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát
lČo

ADOS TRANS s.r.o. , lČo 25B3ó5O1
Sokolova 468163A

619 0o Brno
črsrcÁ Rrpusrtra

25836501

Pojistná událost
Pojistnou událostíje vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu, se kterou je spojena povinnost pojišťovny pos|ytnorrt
pojistné pinění.

I r. rolištěníodpovědnosti silničního dopravce

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Poiistná nebezpečí
Pojistnýrn nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné sm|ouvě jako rnožná příčina vzniku pojistné události, zejrnéna
povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému na věci vyplývající zpfupravních smluv v důsledku provozovánísilniční nák|adní
dopravy, Rozsah povinnosti pojištěného nahradit škodu je v případě vnitrostátní silnični dopravy dán právními předpisy České repub|iky,
v případě mezinárodnísilničnídopravy ustanoveními Úmluvy o přepravnísmlouvě v mezinárodnísiIniční nákladnídopravě (Úmluvy CMR)
ve znění protokolu k této Úmluvě.

Podmínky a rozsah pojištěnístanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky prc;

nebo zasíla tele v PPDZ-P -o1 / 2o2o.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává:
s limitem pojistného plnění
s územním rozsahem
se spoluúčastí

pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Po;ištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu vzniklou při dopravě prováděné následujícími vozidly:

3 ooo ooo Kč
Česká republika a Evropa

5o/o, min,2 5OO,- KČ

Repistračn í značka
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Registrační značka Registrační značka Registrační značka
"z;2

12. 6M)3545 4. 6M23484 b. 7Mo?12o

2. Poiištění odpovědnosti silničního dopravce

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník,

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a udá|osti vymezené v pojistné snrlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události, zejména
povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou 1inému na věci vyp|ývající z přepravních smIuv v důsledku provozování siIniční nák|adní
dopravy, Rozsah povinnosti pojištěného nahradit škodu je v případě vnitrostátní silniční tiopravy dán právními předpisy Česke repub|iky,
v případě mezinárodnísilniční dopravy ustanoveními LJmluvy o přepravní smlouvě v mezjnárodní siIniční nákladnídopravě (Úmluvy CMR)
ve zněni protokolu k této ÚmIuvě,

Podnrínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecnó pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti silničního dopravce
nebo zasílatele V PPDZ-P -O1 /2o2o.

Pojištění v základním rozsahu se s|ednává:
s limitem pojistnélro pinění
s územním rozsahem
se spoluúčastí

5 ooo ooo Kč
Česká republika

57o, min.2 5OO,- Kč
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Pojištěni se vztahuje na povinnost nahradit škodu vznik]ou při dopravě prováděné nás|edujicími vozid|y:

Registrační značka

,l, 8848335

Pojistná doba
Pojistná smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s po;istnýnl obdobím jeden rok a s datem počátku 6.10, 2020. PojiŠťovna i pojistník mají

právo pojistnou smlouvu vypovědét ke konci pojistného oboobi s tím, že výpověd'rnusí být druhé straně doruČena 6 týdnŮ před jeho

uplynutím.

Pojišťovna potvrzuje, že úda;e obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 4. 6.2021

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan SIavíček
řeiitel správy pojišténí
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§polečn§§i sůže VZl]ést dotaz nR §dre§e http§:ll§§,§en§ra|ice§ka-cz/co§i§cls

spolsčnosti Gonorali Čoskó polišiovny a.s,

kraj
nám, 159, 790 01 .]Bs6ník


