
ERGO
Certificate o f Insurance

This certificate is issued as a matter of information only and confers no rights upon the certificate holder, It
does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy listed below.

Name and address of Insured:

Additional Insured:

Insurer:

Strabag SE
TriglavstraBe 9

A-9500 Villach
Austria

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5
Czech Republic

ERGO Versicherung AG
ERGO-Platz 2

D-40198 Důsseldorf
Federal Republic of Germany

This is to certify that the policy of insurance listed below has been issued to the insured named above and
is in force at this time. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other
document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by
the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy.

Type of Insurance:

Policy Number:

Inception Date:

Expiration Date:

Risk Insured:

Public and Products Liability

SV 72713381.0-222-0630

01.01.2018, 12.00 a.m.

01.01.2020, 12.00 a.m.
(with tacit renewal unless cancelled with three months
written notice prior to expiry)

Construction industry

Policy Territory: Worldwide
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ERGO
Cover includes damages
arising out of:

b

Limits of Liability:

Public Liability

- damages caused by sewage water
- demolition/break down
- explosion
- loading/unloading
- sinking of premises and/or groundwater
- damages to cables
- supply of temporary workers
- joint venturesl supply association
- additional costs due to defects
- arbitration settlement
- arbitration agreement
- radiation damages
- underpin
- errors and omissions clause
- contractually accepted legal liability

Products Liability

- bodily injury or property damage caused
by material defects or failure of agreed features

- damages caused by assembling, mixing or
processing

- converting-/processing losses
- costs for dismantling and reassembling
- damages caused by faulty machines

20.000.000 EUR combined s|ng|e limit for bodily injury,
property damage and pure financial
loss (without deductible)

each occurrence and in the annual aggregate

excess of

5.000.000 EUR combined single limit for bodily injuŕy
property damage and pure financial loss
by Generali Versicherung AG

Důsseldorf, December 19" 2018 The
rung AG
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(Překlad z angličtiny)

ERGO
pojistka

Tato pojistka se vystavuje pouze pro informaci a svému držiteli nezakládá žádná práva. Nemění,
nerozšiřuje ani neupravuje pojistné krytí vyp|ývajÍcÍ z niže specifikované pojistné smlouvy.

Název a adresa pojištěného:

Da/š/pojištěný:

pojistitel:

Strabag SE
TriglavstraBe 9

A-9500 Villach
Rakousko

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21

CZ -150 00 Praha 5
Česká republika

ERGO Versicherung AG
ERGO-Platz 2

0-40198 Dússeldorf
Spolková republika Německo

Tímto se potvrzuje, že níže uvedená pojistná smlouva byla vystavena výše uvedenému pojištěnému, a
že je k dnešnímu dni účinná. Bez ohledu na jakýkoliv požadavek, ujednání nebo podmínku jakékoliv
smlouvy nebo jiného dokumentu, ve vztahu k němuž se tato pojistka vydává nebo k němuž náleží,
pojištění popsané v této pojistce se řídí všemi ujednáními, výjimkami a podmínkami takové pojistné
smlouvy.

l

Druh pojištěnL·

Číslo pojistné smlouvy:

Datum počátku:

Datum vypršeni:

pojištěni zákonné odpovědnosti a odpovědnosti za
výrobky

SV 72713381.0-222-0630

01. 01. 2018, 0:00

01. 01. 2020, 0:00
(s automatickým prodlouženIm, pokud nebude
pojištění písemně vypovězeno tři měsíce před
vypršením)

pojištěné nebezpečí:

Územní působnost:

Stavební průmysl

Celosvětová



ERGO

Kryta je škoda způsobená:

pojistný limit:

0

Důsseldorf, 19. prosince 2018

Zákonná odpovědnost

- škoda způsobená odpadní vodou
- demo|ice/zbořeni
- výbuch
- nakládka/vykládka
- potopeni prostor a/nebo podzemní voda
- poškozeni kabelů
- dodávka dočasných pracovníků
- společný podnik l dodavatelské sdružení
- dodatečné náklady vzniklé z vad
- rozhodčí řIzenI
- rozhodčí smlouva
- škoda způsobená zářením
- podpěry
- klauzule o omylu a opomenuti
- smluvně přijatá právní odpovědnost

Odpovědnost za výrobky

- újma na zdraví nebo škoda na majetku způsobená
vadou materiálu nebo absenci sjednaných vlastností
- škoda vzniklá montáži, smísením nebo zpracováním
- škody konverze/zpracováni
- náklady na demontáž a opětovnou montáž
- škoda způsobená vadou stroje

20.000.000 EUR společně na jednu újmu na zdraví,
Škodu na majetku nebo čistou finanční škodu (bez
spoluúčasti)

každá událost a celkem za rok

nad

5.000.000 eur společný limit pro újmu na zdraví,
škodu na majetku a Čistou finanční škodu ze strany
Generali Versicherung AG

pojistitel
ERGO Versicherung AG
(Podpis nečite/ný/ (Podpis nečitelný)
Oprávněni zástupci



I)
Jako tlumočník jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze ze dne
22. 8. 2012, čj. Spr 693/2012, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedl tyto opravy: -----

Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým č.u Y6 deníku.

Tlumočné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace na základě dokladů čís.: -----

"5 -02- 2019
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