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Kooperatfiva
VIENNA INSURANCE GROUP

úsek pojištění hospodářských rizik

Agentura ]ižníMorava, Nádražní14, 502 00 Brno
tel 543 534 141-,140
fax 543 534 611
e-ma'i"L i-tochackovaí@koop.cz, rvanek@koop.cz

osvědčenío poii.štěni
Potvrzujeme, že jsme s pojtstníkem
smlouvu Č.772o89sL49.

PANSPED spol. s r.o. dne 25. března 2015 uzavřeli'

pojtstnou

Tato pojtstná smlouva je uzavřena na dobu od 1. dubna 2015 do 31. března 2016.
Poji.štěnÍ se vztahuje na právním předpi'sem stanovenou povtnnost pojtštěnéhonahrad'i.t škodu za
předpokladu, že byla způsobena ji.nému v souvtslosti s čtnnostípoji.štěnéhojako zastlatele, s uplatněním
výluk uvedených v pojtstné smLouvě nebo v příslušných poji-stných podminkách.

Pojištěni se vztahuje na povinnost nahradtt škodu nastaLou př'i. dopravě prováděné motorovýmt voztdLy
ctzích dopravců, kteří provádějí přepravu zási'lky na základě smlouvy uzavřené přímo s některym z
pojtštěných d[e výše uvedené pojtstné smlouvy.

Poji'štěníse vztahuje na povtnnost poji.štěnéhonahradi.t škodu vzniklou ze všech jím uzavřených platných
zastlateLských smLuv týkajících se obstarávání přepravy zási.lek zbožína územícelého světa.
Pojtštěni se sjednává s Li-mttem pojtstného pLnění Kč 1 000
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V Brně, dne 31. března 2015
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nce certi,ficate

We hereby confirm we have concluded the i.nsurance poli.cy No. 7720895149 wtth PANSPED spol s r.o.,
the poltcy holder, on March 25,2OL5.
Thts i.nsurance poli.cy has been concluded for the pertod from

April1,2015 to March 31,2016.

The tnsurance covers the tnsured's obli.gatton to compensate the damage caused to the thtrd party as
sti.pulated by the taw, provtded that it was caused to the thi.rd party tn connecti.on wtth the acti.vtti.es of
the tnsured as a frei.ght forwarder, under exc[usions sttpuLated under the i,nsurance poLi.cy or under the
respecttve i.nsurance terms and condtttons.
The i-nsurance covers the i'nsured's obl'i.gati'on to compensate the damage caused duňng transportation
carri-ed out by motor vehtcles owned by other carrters who transport the consi,gnment based on contract
stgned dtrectly wtth one of the insured persons accordtng to the tnsurance poltcy above.
The tnsurance appli-es to the i.nsured's obltgati,on to compensate the damage caused to the thtrd party
artstng from atl valtd agreements for dtspatchi.ng that provi.de for goods transportatton and concluded by
the i.nsured, where the damage has occurred wi.thtn the terri.tory of the whole world.
Thts insurance poltcy has been concluded wtth the Li.mtt of i.ndemnity of CZK 1 (nO OOO.
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In Brno, on March 3l-, 2015
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On behalf of insurer

