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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | ProFi Extra

Osvedčenie o poistení 
k poistnej zmluve č. 2408421805

Poistník
IČO/RČ 43005501

Obchodné meno/názov Andrej Tesarík AT-Trans

Číslo poistnej zmluvy 2408421805

Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy 23.03.2022

Poistné obdobie od 24.03.2022 do 23.03.2023

Účinnosť osvedčenia od 24.03.2022

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
neživotného poistenia VPP NP 2020. 

Poistenie sa vzťahuje len na zodpovednosť za škody, ktoré vznikli pri doprave uskutočňovanej cestným motorovým vozidlom
uvedeným v poistnej zmluve a v tomto osvedčení. 

Poistenie ZODPOVEDNOSTI CESTNÉHO DOPRAVCU ZA ŠKODU

P.č. Územná platnosť / Rozsah poistenia Poistná suma /
limit plnenia (€)

1. Územná platnosť: SVK + Európa okrem štátov: UKR, BLR, RUS, ALB, MDA, AZE, GEO, ARM

1.1 Predmet poistenia: Vnútroštátna + Medzinárodná nákladná cestná doprava

Základný rozsah poistenia:

1.1.1 Zodpovednosť cestného dopravcu za škodu 50 000,00

Pripoistenia:

1.1.1 Krádež, ZD04 50 000,00

ZOZNAM MOTOROVÝCH VOZIDIEL, KTORÝMI SA USKUTOČŇUJE DOPRAVA

P.č. Značka motorového vozidla Evidenčné
číslo

MV
3,5 t

Pripoistenia / doložky

ZD01 ZD02 ZD03 ZD04 ZD05 ZD06 ZD07 ZD08 ZD09

Poistenie ZODPOVEDNOSTI CESTNÉHO DOPRAVCU ZA ŠKODU

1. Územná platnosť: SVK + Európa okrem štátov: UKR, BLR, RUS, ALB, MDA, AZE, GEO, ARM

1.1 Vnútroštátna + Medzinárodná nákladná cestná doprava

1.1.1 IVECO IL957DJ ✓ ✓

Zoznam použitých skratiek

SVK – Slovenská republika, CZE – Česká republika, UKR – Ukrajina, BLR – Bielorusko,  

RUS – Ruská federácia, ALB - Albánsko, MDA – Moldavsko, AZE – Azerbajdžan, GEO – Gruzínsko, ARM – Arménsko

MV 3,5 t Motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ZD01 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na sťahovaných zvrškoch
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ZD02 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na prepravovaných trhavinách a výbušných látkach

ZD03 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na prepravovaných ojazdených, poškodených alebo havarovaných
motorových vozidlách i prípojných vozidlách a na prepravovaných použitých alebo poškodených strojoch a zariadeniach

ZD04 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú krádežou prepravovaných vecí

ZD05 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakládke a/alebo vykládke prepravovaných vecí

ZD06 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami neidentifikovanými v poistnej zmluve

ZD07 Zodpovednosť za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty v medzinárodnej cestnej doprave

ZD08 Náklady na likvidáciu zničených prepravovaných vecí

ZD09 Individuálne pripoistenie

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami
neživotného poistenia VPP NP 2020. 

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení k tejto poistnej
zmluve. 

V Ladce dňa: 23.03.2022
Ing. Juraj Smrek 
manažér odboru 

poistenia podnikateľov 

 
Za poisťovateľa (meno, podpis) 
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