Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ:
2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Osvedčenie o poistení
Potvrdzujeme, že sme s poisteným
Dňa
Poistné obdobie:

I.R.T., spol. s r.o.

28.02.2017

IČO:

uzatvorili poistnú zmluvu číslo
od

01.03.2018

46855718

2405470069
do

28.02.2019

Poistenie sa vzťahuje na prípady zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla inému na veci, vyplývajúcej z prepravných
zmlúv a na zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla na zásielkach stanovenú Dohovorom o prepravnej zmluve
v medzinárodnej cestnej doprave (CMR) s tým, že podmienky a rozsah poistenia stanoví vyššie uvedená poistná
zmluva a Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu VPP ZD 14.
Poistenie sa vzťahuje len na zodpovednosť za škody, ktoré vznikli pri doprave uskutočňovanej cestným motorovým
vozidlom uvedeným v poistnej zmluve a na druhej strane tohto osvedčenia.
Dohodnuté poistné nebezpečenstvo a rozsah poistenia
Poistenie v základnom rozsahu sa uzatvára s limitom plnenia:
=== 50 000,00 €
Poistenie v základnom rozsahu sa uzatvára s územným rozsahom:
Slovenská republika a Európa s výnimkou štátov: Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia, Srbsko, Čierna Hora,
Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Albánsko, Moldavsko, Azerbajdžan, Gruzínsko a Arménsko.
Nad rámec poistenia v základnom rozsahu je poistenie uzavreté tiež v rozsahu týchto doložiek:

Doložka V33 - Poistenie pre prípad odcudzenia prepravovaného nákladu
Poistenie v rozsahu Doložky V33 sa uzatvára s limitom plnenia:

=== 50 000,00 €

Poistenie v rozsahu Doložky V33 sa uzatvára s územným rozsahom:
Slovenská republika a Európa s výnimkou štátov: Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia, Srbsko, Čierna Hora,
Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Albánsko, Moldavsko, Azerbajdžan, Gruzínsko a Arménsko.

Poistenie sa vzťahuje len na zodpovednosť za škody, ktoré vznikli pri doprave uskutočňovanej cestným motorovým
vozidlom uvedeným v poistnej zmluve a v nasledujúcej tabuľke:
P. č.

Typ motorového vozidla

Evidenčné
číslo

MV
3,5t*

RU1**

RU2**

Pripoistenia / Doložky
V30 V31 V32 V33 V34

01. DAF LF220

GA855EU

X

02. DAF LF260

GA414FI

X

*Označené konkrétne MV s celkovou hmotnosťou vrátane prípojného vozidla do 3,5t.
**RU1 – rozšírenie územného rozsahu o štáty Srbsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko a Čierna Hora.
**RU2 – rozšírenie územného rozsahu o štáty Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia, Moldavsko.
Pripoistenia – označenie konkrétneho MV v príslušnom stĺpci, pre ktoré je dojednané vybrané pripoistenie.
Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými
podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu cestného dopravcu VPP ZD 14.
Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení
vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve.

V Veľké Úľany dňa 20.6.2018
Mgr. Erika Tornyaiová , 80021856-2
za poisťovateľa (meno, podpis)
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