
Certifikát 0 pojištění
s; ĚäíűhŠŠ

Certificate 'E CS

Tímto se potvrzuje, že

Herebý confirmeí that

jméno name Český spolek horských průvodců

adresa
adrese Vaňkovo namestí 572/6 Stránice, 602 00 Brno

ICO 22727621

(dale jen 'pojistník/pojistený')

rhereat :i m llcu lev lS

uzavřel/a pojistnou smlouvu

has heen nnncludet con ract vith

Generali Pojišťovna a.s.i Bělehradská 132i 120 84 Praha 2

(dale jen "pojistitel 'J

ireieanei i:

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

ins 2952860456Liability

ve prospěch pojištěného “Lollok Michal”

in favor of the insured

Mezinarodni horský průvodce UllVlLA nar

UllVlLA lnternatlonal mountain leader date ol blrth

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope oi Co ano rance penis

Pojištění od pověd n osti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

vPP O 2014/01 Zvla'štrilch pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání vlastnických

a na'jemnich vztahů. individuálních rízl k) ZPP O 2014/02 a dopinkových pojistných podmínek,

al isuranoe nove 7e( :ena isorance lerms and Cc Líao ji lnsu ance

(VPP C 2014 Ut) Special ance iei ns for Liab irv :e rusrness cwrie anti aase íslaílt :i dua risks

7PF 70' D22 Si >iemenía insi ia ice re ns
T1

Zahraniční Cpojistné krytí Evropa (DPP O1)

:nr:
erage Europe DPP

Limit základní rozsah: 10.000.000.› Kč CZK
pojistného Plnění pro

L of indemnrtv for the basic of o

Límít pojistného plnění pro
DPP O 01: 10000000,- Kč C ZK

'Jrnlt of inoe rnitv for in 0 D1

Spoluúčast pro
základní rozsah pojistného krytí: 5 000,› Kč”

Deductl ie he basic scene of cove 5 000Kč /CZK

Spoluúčast pro
DPP O 01: 10%i mln. 10 000,-Kč L

Deductible íor DPP :J D'

Pojistné obdobh 11. OB. 2019 10 08. 2020

lnsurance oerroo:

V ai Praze dne 25 09. 2019
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