
                OSVĚDČENÍ O POJIŠTĚNÍ 
 
 
Pojistná smlouva č.: 8849002182 
 
Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617 
 
Pojistník: INTERFRACHT s.r.o.; IČO: 254 99 394 
 
Pojištěný:  shodný s pojistníkem,  
  
Pojistitel tímto potvrzuje, že mezi ním a pojistníkem byla uzavřena shora uvedená pojistná smlouva, kterou je 
ke dni vystavení tohoto osvědčení v rozsahu vyplývajícím z této pojistné smlouvy, vč. pojistných podmínek 
tvořících její nedílnou součást, sjednáno pojištění povinnosti nahradit škodu způsobenou jinému v souvislosti 
s činností pojištěného jako zasílatele.  
 
Počátek účinnosti pojištění v 
níže uvedeném rozsahu:  01.01.2021 
 
Konec pojištění:   31.12.2023 
 
Limit pojistného plnění:  10 000 000 Kč 
 
Územní platnost: celý svět 

Pojištění zahrnuje také pojištění odpovědnosti cizího dopravce provádějícího přepravu na základě smlouvy 

uzavřené přímo s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě, a to i vozidly, která nejsou výslovně uvedena v 

pojistné smlouvě.  

Pojištění odpovědnosti cizího dopravce se vztahuje na povinnost nahradit škodu vzniklou na zásilce podle 

právních předpisů platných v České republice, včetně Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční 

nákladní dopravě (dále jen „Úmluva CMR“), a to: 

 

při vnitrostátní a mezinárodní přepravě 

Vnitrostátní přepravou se rozumí přeprava zásilky, kdy místo převzetí zásilky a místo jejího dodání leží na 

území České republiky, přičemž část přepravy zásilky se může uskutečnit na území sousedního státu, 

pokud na území tohoto sousedního státu nedojde k nakládce nebo vykládce zásilky. 

Mezinárodní přepravou se rozumí přeprava zásilky, kdy místo převzetí zásilky leží na území některého ze 

států nacházejícího se v oblasti sjednané územní platnosti pojištění a místo dodání zásilky leží na území 

jiného ze států nacházejícího se v oblasti sjednané územní platnosti pojištění. 

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž škoda na zásilce vznikne v oblasti sjednané územní 

platnosti pojištění, kterou je: území Evropy, včetně České republiky, s vyloučením území států bývalého 

Sovětského svazu (vyloučení však neplatí pro Litvu, Lotyšsko a Estonsko), pokud není pojistnou 

smlouvou sjednána odchylně. 

Sublimit pro pojištění cizího dopravce: 5 000 000 Kč. 

Spoluúčast pro pojištění odpovědnosti cizího dopravce shodná se spoluúčastí sjednanou pro pojištění 

odpovědnosti zasílatele .                                  



                   INSURANCE CERTIFICATE 
 
Insurance Policy No.: 8849002182 
 
Insurer: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Company Identification No.: 47116617 
 
Policy Holder: INTERFRACHT s.r.o.; Company Identification No.: 254 99 394 
 
Insured:  identical with the Policy Holder,  
 
The Insurer confirms to have concluded the above Insurance Policy with the Policy Holder, contracting as at the 
date of the issuance of this certificate the liability insurance to compensate damage incurred by third parties in 
relation to insured’s activities as freight forwarder  in the scope stipulated under this Insurance Policy, including 
insurance terms and conditions that form an integral part thereof.  
 
Commencement of the Insurance 
in the scope below:  01.01.2021 
 
End of the Insurance:  31.12.2023 
 
Indemnity Limit:   CZK 10 000 000 
 
Territory covered by the insurance: worldwide 

The Insurance also covers the liability insurance of foreign carrier that carries out the transport on the basis of 

an agreement concluded directly with the Insured set out in the Insurance Policy, and also with vehicles which 

are not explicitly listed in the Insurance Policy.  

The liability insurance of foreign carrier covers the obligation to compensate for the damage to the 

consignment pursuant to applicable legislation of the Czech Republic, including the Convention on the Contract 

for the International Carriage of Goods by Road (hereinafter referred to as “CMR Convention“), namely: 

during domestic and international transport 

Domestic transport means the transport of a consignment, where the place of takeover of the 

consignment and the place of its delivery is in the Czech Republic; a part of the transport of the 

consignment may take place in the territory of a neighbouring state, unless the consignment is loaded or 

unloaded in that neighbouring state. 

International transport means the transport of a consignment, where the place of takeover of the 

consignment is in the territory of one of the states located in the area covered by the insurance and the 

place of its delivery is in the territory of another state located in the area covered by the insurance. 

The insurance covers insured events, where the damage to consignment occurs within the area covered 

by the insurance, namely: the territory of Europe, including the Czech Republic, excluding the territory 

of countries of former Soviet Union (however, Lithuania, Latvia and Estonia are not excluded), unless 

agreed differently in the Insurance Policy. 

The sublimit for the liability insurance of foreign carrier: CZK 5 000 000. 

The deductible for the liability insurance of foreign carrier is identical with the deductible contracted for the 

liability insurance of the freight forwarder.  

In case of discrepancies, the Czech version shall prevail.                                                                     

.............................................................                                                
                                              Insurer’s representative’s  signature 
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