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čson Pojišťovna' a. s., člen holdingu Čson
Sídlo : Ze|ené předměstí

Masarykovo náměstí čp. 1458
532I8 Pardubice, Česká republika

IČ: 455 34 306
Zapsanáv oR u KS Hradec Králové, oddíl B,v|ožka567

certifikát o uzavření pojistné smlouvy (pojistka)

Potvrzujeme, Že jsme s pojistníkem., Petr Novák
síd|o: Kociánov 88' Loučná nad Desnou 788 11
zápis v oR: není
|Č:42971853
Dne í3. 1.2013 uzavřeli pojistnou smlouvu č.: 8054797810

Pojištěný:
Petr Novák
Kociánov 88
788 11 Louěná nad Desnou

Pojištění se vztáhuje na případy odpovědnosti za škodu vznik|ou jinému na přepravované zási|ce
vyp|ývající z přepravních sm|uv a na odpovědnost za škodu vznik|ou na zásilkách stanovenou
Úmluvou o přepravní sm|ouvě v mezinárodní si|niční dopravě (cMR). Pojištění se vztahuje pouze
na odpovědnost za škody vznik|é při dopravě prováděné silničním motorovým vozidlem
uvedeným v pojistné sm|ouvě'
Pojištění se vztahuje na ty případy odpovědnosti, kdy škodní udá|ost nasta|a na Území Evropy a
Turecka s uýjimkou nás|edujících států: Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Moldávie.

Pojištění (pojistná sm|ouva) se sjednává od 14.1'2013 na dobu neurčitou.

Sjednaný |imit pojistného p|nění: 3.000.000'.Kě.
Spo|uúčast: 10?/o, m!n. 2 500'.Kč.

Pří|oha č.1 Seznam vozide|

Potvrzujeme tímto, Že výše uvedená pojistná sm|ouva je platná a veškeré p|atby na pojistné
smlouvě jsou řádně uhrazeny v předepsaných termínech.

V Olomouci dne 8.1.2014
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čson Pojišt'ovna' a. s., člen holdingu čson
Sídlo : Zelené předměstí

Masarykovo ntíměstí čp. 1458
532 |8 Pardubice, Česká republika

IČ: 455 34 306
Zapsanáv oR u KS Hradec Králové, oddílB,vložka567

PřÍloha č.1 k pojÍstné smlouvě č. 8054797810

V Olomouci dne 8.1.2014

Resistrační značka )ruh Značka tvp !rlN/čÍs|o karoserie
ilo'dt 7935 ahač návěsů VÍercedes Jerrz ř1IDB934032|L78659|
,.M7 9921 ahač návěsů Wercedes {,CTROS 1844 LS wDB934032lLl6l104
tl[l9 66t2 ;ahač návěsů VÍercedes v{ercedes wDB9340621L683972
lM9 ó585 ;ahač návěsů VÍercedes vÍercedes wDB934062rL683971
!M7 9884 :ahač návěsů VÍercedes \CTROS 1844 LS wDB934032rLl6l105
rMl 7870 :ahač návěsů Wercedes \CTROS 1844 LS ň/DB934032rL223818
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