Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00, Praha 1,
Czech Republic, Identification Number 45272956, Tax Identification Number CZ699001273 registered in the
Commercial Register at the Municipal Court in Prague, Part B, Inset 1464, and is a member of the Generali Group,
entered in the Italian register of insurance groups kept by IVASSČeská pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04,

Certifikát o pojištění /
Certificate / Insurance policy
Potvrzujeme, že společnost PPL CZ s.r.o. IČO 25194798, má s Generali Česká pojišťovna a.s.
uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění přepravy zásilek /
We confirm that the policyholder PPL CZ s.r.o. Reg. No 25194798, has concluded insurance
contract
č./ No. 1690365816
Předmětem pojištění je silniční přeprava zásilek a skladování zásilek, jejichž přepravu zajišťuje
pojistník PPL CZ s.r.o./
The subject of insurance is the transport of consignments and storage of consignments,
the transport of which is provided by the policyholder PPL CZ s.r.o.
Pojištění se sjednává v rozsahu all risk dle článku 7 bodu 1 písm. a VPPTZ-P-01/2020 /
The insurance is concluded according to article 7 point 1 letter a of the VPPTZ-P.
Pojištění se sjednává s územním rozsahem Evropa včetně evropské části států bývalého
Sovětského svazu. /
Insurance is concluded for the territorial scope of Europe, including the European part of the
former Soviet Union.
Pojištění se sjednává s maximálním limitem plnění pro všechny pojistné události nastalé
z pojištění přepravy zásilek této pojistné smlouvy ve výši Kč 50 000 000,- Kč / EUR 1 850 000 /
The Insurance Contract is concluded with the maximum aggregate limit for all losses
of CZK 50.000.000,- / EUR 1 850 000
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění přepravy zásilek VPPTZ-P01/2020 a pojistnou smlouvou, které pojistník obdržel. /
This insurance is subject to the General Insurance Terms and Conditions for Cargo Insurance
VPPTZ-P-01/2020 and the Insurance Contract.
Platnost certifikátu: pro zásilky jejichž přeprava započala v období od 01.04.2020 do 31.03.2021.
Certificate validity: for consignments whose shipment started in the period from 01.04.2020 to
31.03.2021.

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

V případě vzniku škody, jejíž předpokládaná výše přesahuje částku 100 000 Kč, musí být
neprodleně přivolán havarijní komisař, jehož kontakt lze zjistit na webové adrese:
www.lloydsagency.com (zvolit Lloyds Agency Network; Agent Directory; Directory of Agents)
nebo na telefonním čísle ČP a.s.: +420 241 114 114 /
In the case of loss the expected amount of which exceeds CZK 100,000 (or its equivalent in foreign
currency) an average adjuster must be immediately called. The contact details of the average
adjuster can be found on the webpage: www.lloydsagency.com (choose Lloyds Agency Network;
Agent Directory; Directory of Agents)
or at phone number ČP a.s.: +420 241 114 114

V Praze dne 23.4.2020
Digitálně podepsal
Martina
Martina Moravcová
2020.04.23
Moravcová Datum:
12:12:42 +02'00'

Martina Moravcová
Vedoucí týmu DOPRAVA
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