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lNsURANCE cERTlFlcATE

lr4ísto a datum wstavení Poiistná smlouva ě, / dodatek č. potvrzeníě.
Oň, Datum der Ausstellunq Versicherunqsvertraq Nr./ Nachtrag Nr Bestátigung Nr
place and Date of lssue lnsurance Policv No. / Addition No, Certificate No.
Praha, 14.5.2019 2036007266 7266119lPDla2

Zasílatel / Dopravce - Spediteur / Frachtfúhrer
Freigllt forwardeť Carrier

Doba poiištění
1.4.2a19 _ 1.4.2a20versicherungsdauer

lnsurance period

Zasílatel / Forwarder

/ Frachtfúhrer / Carrier

Potvrzujeme tímto, že jsme s pojistníkem uzavřeli pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti zasílatele.
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu ze zasílatelských smluv, pokud zasílatel za tyto
škody odpovídá dle příslušných právních předpisů.
Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného jako dopravce podle příslušných multilaterálních smluv při
mezinárodní přepravě nákladu a přivnitrostátní přepravě nákladu podle právních předpisů ČR. .tOe-tio silniční
přepravu nákladů, pak se pojištění vztahuje nejen na přepravu prováděnou smluvním dopravcem, ale i

vozidlem pojistníka.

Wir bestátigen hiermit, daB wir mit dem Versicherungsnehmer einen Versicherungsvertrag ůber die
Haftpílichtversicherung des Spediteur laul Speditionsvertrágen abgeschlossen haben. Die Versicherung
bezieht sich auí die Haftpflicht fůr Scháden, falls der §pediteur fůr diesen Schaden laut den
entsprechenden rechtlichen Regel u ngen haftet,
Die Versicherung bezieht sich auch auf die Haftpflicht fúr Scháden von dem Versicheňen als von dem
Frachtfůhrer laut gehórigen multilateralen Vertragen beider Befórderung in dem lnternationalverkehr und laut
Tschechischen Vorschriften bei der Befórderung in dem lnlandsverkehr in Tschechien. Falls es um die
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Pojistník/Pojištěný RKL Opava, spo!. s r.o.
Záhumenní 360
747 22 Dolní Benešov
lČ: 623 04 453

Versiche rungsnehmerA,/ers icherte
Policyholder/lnsured

Limit poiistného plnění
Limit der versicherunqsleistunq
Limit of cover

10.000,000,, czK

uzemní platnost (qeoqraficky ) celý svět
Gebietsqůltiqkeit ( qeoqrafisch ) qanze welt
Territorial cover (geographically) worldwide

Limit poiistného plnění
Limit der Versicherungsleistung 10,000.000,- czK
Limit of cover

uzemní platnost (geograficky ) Evropa vč. státŮ SNS a asijské částiTurecka
Gebietsgůltigkeit ( geografisch ) Europa inkl. GUS und asiatischer Teil der

Túrkei
Territorial cover (geographically) Europe incl. Gl§ and Asian part of Turkey
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ng in StraBenverkehr geht, bezieht sich die Haftpflichtversicherung nicht nur fůr die Befórderungen,
den Kraftťahrzeugen von den Unterfrachtfúhrern, sondern auch mit den Kraftzeugen von dem

Versicherten angefůhň sind

We hereby certify that we have concluded freight forwarder's insurance policy with above mentioned
policyholder for the cases for which policyholder is liable on the basis of forwarding contract.
This insurance applies as well as for the carrier's liability for international shipment of goods according to
multilateral treaties and for internal shipmets oí goods based on relevant legislation of the Czech Republic.
ln case of road transport, shipments are carried out by the fleet of policyholder or subcarrier's veh
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