
ZEVUN, s.r.o.; IČ: 26006863 
 

 

 
 
 

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy 
 
 
Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: ZEVUN, s.r.o. 

 
sídlo/místo podnikání Dolní 222, 56 501 Choceň, IČ: 26006863  

 
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19622 

dne 26.11.2016 uzavřel pojistnou smlouvu č.: 8066899919 

 
 
Pojištění se vztahuje na odpovědnost silničního nákladního dopravce za újmu způsobenou jinému na přepravované 
zásilce a újmu způsobenou překročením dodací lhůty při vnitrostátní přepravě prováděné pojištěným na území jiného 
státu (tzv. kabotáž) ve smyslu ustanovení § 7a Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), za které pojištěný odpovídá dle 
čtvrté části čtvrté knihy Handelsgesetzbuch v souvislosti s přepravní smlouvou.   
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část Pojištění určená pro silničního nákladního 
dopravce nebo zasílatele VPP OSD 2014. Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za újmu vzniklou při přepravě 
prováděné silničním motorovým vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě a případně na návěsech či přívěsech tvořících 
jízdní soupravu s některým ze silničních motorových vozidel uvedených v pojistné smlouvě. 
 
 
Pojištění se sjednává pouze pro vnitrostátní přepravy prováděné na území Spolkové republiky Německo. 

 
Pojištění je sjednáno na pojistnou dobu od 27.11.2016 na neurčitou dobu 
 
Potvrzení je platné na období 27.11.2021 - 27.11.2022 
 
Sjednaný limit pojistného plnění za jednu pojistnou událost: …………………………………………...600 000 EUR 
 
Sjednaný limit pojistného plnění za všechny pojistné události nastalé v průběhu 1 pojistného roku v součtu:  
……………………………………………………………………………………………………………….. 1 200 000 EUR 
 
Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10 % 400 EUR 
 
Registrační značky vozidel provádějících přepravu jsou uvedeny níže, příp. v příloze tohoto potvrzení. 
 
Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne 
uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou 
pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím 
sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému 
okamžiku ze sjednané pojistné doby. 

 

 

 

 
V Pardubicích dne 25.11.2021   ….......................................................... 

razítko a podpis pojistitele 

  

 

 

 
 



ZEVUN, s.r.o.; IČ: 26006863 
 

 
 
 
 
 
 

Certificate of Insurance 
 
 
This is to certify that the Insurer and the Policyholder and the Insured at the same time ZEVUN, s.r.o. 
 

address/place of business: Dolní 222, 56 501 Choceň,.ID 26006863 
 
entry in the Trade Register: KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19622 
 

on the date. 26.11.2016  took out Insurance Policy No.: 8066899919 

 
The insurance covers liability of a haulier for damages caused to someone else to a consignment in transit and 
damages resulting from exceeding the delivery time within domestic transport carried out by the Insured in the area of 
another country (so-called cabotage) in compliance with the provisions of § 7a Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), 
for which the Insured is liable in accordance with Part 4 of the fourth book of Handelsgesetzbuch in connection 
with a contract of carriage.   
The insurance is governed by the General Policy Conditions – Special Part of Haulier’s or Freight Forwarder’s Liability 
Insurance VPP OSD 2014. The insurance only covers liability for damages arisen during transport by means of a road 
motor vehicle specified in the Insurance Policy or on semitrailers or trailers constituting a vehicle combination with any 
of the road motor vehicles specified in the Insurance Policy. 
 
 
Insurance has been taken out only for domestic transport carried out in the area of the Federal Republic of 
Germany. 

 
Insurance has been taken out for the period insured from 27.11.2016  
 
The confirmation is valid for the period 27.11.2021 - 27.11.2022 
 
Agreed indemnity limit for one claim:  EUR 600,000  
 
Agreed indemnity limit for all claims occurring within 1 insurance year in the aggregate: EUR 1,200,000  
 
Insured’s share in indemnity (self-insured retention): 10% 400 EUR 
 
Registration numbers of the vehicles carrying out transport are specified below, or in an annexe to this Certificate. 
 
This Certificate proves that the Insurer and the above specified Policyholder have taken out the above 
specified Insurance Policy. In view of the fact that the insurance taken out under the above specified 
Insurance Policy may become extinct for the reasons stipulated by the generally binding legal regulations 
before the elapse of the agreed period insured, this Certificate is no proof of the existence of insurance as at 
any moment of the agreed period insured. 

 

 

 

 

 

25.11.2021………………………………………. 
date, Insurer’s stamp, signature of the person authorized to 

act on behalf of the Insurer 



ZEVUN, s.r.o.; IČ: 26006863 
 

 

 

Příloha č. 1 – Seznam vozidel pro pojištění odpovědnosti dopravce 
 

PS 8066899919 D17 

 
 
 
 

 NÁZEV SPZ 

1. SCANIA 5E36410 

2. SCANIA 5E36407 

3. VOLVO 4E58438 

4. VOLVO 4E58439 

5. SCANIA 5E36406 

6. SCANIA 4E29241 

7. SCANIA 5E36409 

8. SCANIA 5E36408 

9. SCANIA 5E65032 

10. SCANIA 5E65033 

11. SCANIA 5E65027 

12. SCANIA 5E66908 

13. SCANIA 5E65035 

14. SCANIA 5E65034 

15. MAN 5E36517 

16. IVECO 8U69359 

17. SCANIA 5E66864 

18. SCANIA 5E77551 

19. SCANIA  5E66862 

20. SCANIA 5E77804    

21. SCANIA 5E65021 

22. SCANIA 5E65038 

23. VOLVO 4E58436 

24. VOLVO 4E58437 

25. SCANIA  5E65037 

26. SCANIA 5E65039 

27. VOLVO 5E01512 

28. IVECO 8U69362  

29. MAN 5AA4216 
 
 
 
 

 

 

 
V Pardubicích dne 25.11.2021 ............................................................ 

razítko a podpis pojistitele 

 


