
 

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.  
Klientský servis: + 420 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz 

Důvěrné / Confidential  

Pojistka / Policy / Versicherungspolice 
Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy / Confirmation of conclusion of insurance contract / Bescheinigung über 

den Anschluss des Versicherungsvertrags 
0357873223 

 

Pojištěný/VN/Insured/l´Assuré:  DOSI Transport s.r.o. 
Ostravská 506 

Starý Bohumín 
735 81 Bohumín 

Pojistná smlouva č./Versicherungsvertrag Nr./  

Insurance Contract No./Contract d´assurance No:  0357873223 

ze dne/vom/dated/daté:  16.06.2017 

Doba pojištění/Versicherungsdauer/ 

Insured period/Période de validité: 01.02.2022 – 01.02.2023 

Pojistná částka/Versicherungssumme/ 
Sum insured/Somme assurée: 10.000.000,- CZK 

Předmět pojištění/Gegenstand/Insured interest/Objet d´assurance:  
odpovědnost silničního dopravce za přepravovaný náklad v mezinárodní přepravě podle Úmluvy CMR a ve 
vnitrostátní přepravě podle smlouvy o přepravě věci 

Frachtführershaftpflicht für Schäden dem CMR Abkommen im internationalen und dem Transportvertrag im 
inländischen Verkehr gemäß  
Haulier´s liability in transport of goods under the CMR Convention   

Responsabilité civile basée sur des contrats de transport selon CMR Convention 

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost pojištěného z provádění přepravy vozidly uvedenými          
v pojistné smlouvě. 

Die Versicherung bezieht sich nur auf die Schadensersatzansprüche aus Gütertransporten, die mit den im 
Versicherungsvertrag genannten LKWs durchgeführt werden.  
The insurance applies only to the liability claims originating from transports by vehicles named in the insurance 

contract. 
L´asurance s´applique seulement a la responsabilité de l´assuré pour l´execution de transport avec les 
véhicules mentionné dans le contrat d´assurance.  

Územní rozsah/Gebietsumfang/Territorial validity/Lieu d´assurance:  
Evropa s výjimkou Albánie ,zemí býv. SSSR, Makedonie a S-ČH/ Europa ohne Albanien, GUS Staate, 
Makedonien und Serbien und Monte Negro/ Europe excluding Albania, former USSR, Macedonia and Serbia - 

Monte Negro/ l´Europe sans l´exception de Albanie et USSR, Macedonie et Serbie - Monte Negro 

Podmínky pojištění/Grundlage der Versicherung/Terms and conditions basis/Conditions d´assurance:  

1) Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za přepravovaný náklad /Allgemeine  

Versicherungsbedingungen für Frachtführershaftpflicht/General  
Insurance Conditions for the Haulier´s Liability/Conditions Générales d´Assurance pour la  
Responsabilité de Transporteur 

2) Pojistná smlouva č./Vertrag Nr./Insurance Contract No./Contract d´assrance No.: 0357873223 

 

Platnost pojistky od / This policy is valid from / Gültigkeit der Police ab: 24.01.2022 
 

Generali Česká pojišťovna a.s.  
 
 

 
 
Elektronický podpis zástupce pojistitele pověřeného uzavřít tuto pojistku / Electronic signature of representative 

of the insurer / Elektronische signatur des Vertreters der Versicherer 


