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Osvedceni o pojisten i I Insurance Certification Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75864

Pojištěný! Insured: MAYER TRANSPORT spol. s r.o. iČ I ID 241 88 328
Českobrodská 1174, 19800 Praha 9

Pojistná smlouva č. I Insurance ContractNo: 4100956812
ze dne! dated: 06.08.2012

Doba pojištění! Insured period: 07.08.2014 - 06.08.2015

Max.pojistná částka !Limit of liability: CZK 5,000.000,-
(s výhradou sjednaných sublimitů /subject to sublimits)

Předmět pojištění ! Insured risks:
odpovědnost silničního dopravce za přepravovaný náklad v mezinárodní přepravě podle Úmluvy CMR a ve
vnitrostátní přepravě podle smlouvy o přepravě věci a odpovědnost dopravce provádějícího silniční přepravu
jako náhradní lATA leteckou přepravu podle Varšavské dohody (1929) a Montrealského protokolu (1999)
Road carriers liability in transport of goods under the CMR Convention and carriers liability in road
transporton the basis of ŽATA conditions subject to Warsaw convention (1929) and Montreal memorandum
(1999)

Pojištěni se vztahuje pouze na odpovědnost pojištěného z prováděni přepravy vlastními vozidly
The insurance applies only to the liability claims originating from transports carried out by own vehicles

Územní rozsah! Territorial validity:
ČR a Evropa bez býv. Jugoslávie (kromě Slovinska a Chorvatska), Albánie, Kosova, Cerně Hory a zemi
býv.SSSR s výjimkou Pobaltských republik I Czech Republic and Europe excluding former Yugoslavia
(except for Slovenia and Croatia), Albania, Kosovo, Monte Negro and former USSR (except for the Baltic
countries)

Podmínky pojištění! Terms and conditions basis:
1) Pojistné podmínky pro pojištěni odpovědnosti z přepravní smlouvy AIG On the Road /

Insurance Conditions for the Road Carriers Liability AÍG On the Road
2) Pojistná smlouva č. I Insurance Contract No.: 4100956812

ve zněni dodatku č.2 ze dne /subject to Addendum No.2 dated 28/07/2014

Datum vystavení /Date of issue: 05.08.2014
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