
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 
841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, 
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali 
Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, 
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej
v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

Osvedčenie o poistení

Potvrdzujeme, že sme s     poisteným Junior Trans, s.r.o. IČO: 46561846

Dňa 02.07.2019 uzatvorili poistnú zmluvu číslo 2406985643

Poistné obdobie: od 07.07.2022 do 06.07.2023

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: === 100 000,00 €

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: === 33 000,00 €

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. VOLVO FL KE 022 NS X

02. DAF XF KE347OD X

03. FIAT DUCATO KE 251 LG X X

04. VOLVO KE 532 MI X

05. VOLVO KE 946 LB X

06. VOLVO KE 231 LO X

07. DAF XF KE129OC X X

08. DAF KE890OC X

09. DAF XF KE592OD X

10. DAF XF KE548OD 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 Košiciach dňa 25.7.2022

Juraj Smrek
manažér odboru poistenia podnikateľov

Ing. Andrea Fabiánová, 80005972-2 

Za poisťovateľa (meno, podpis) Za poisťovateľa (meno, podpis)
AGREGAT_INTV_S=CES AGREGAT_S=ZODP_CES
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