
Certifikát pojištění

Certificate of insurance

Tímto H: žepotvrzuje

Hereby is confirmed that

jmeno name Český spolek horských průvodců

adresa
adress Vaňkovo náměstí 572/5, Stránice, 602 00 Brno

ICO/Nc 22727521

(dale jen 'pojistník/pojištěný")

(hereerier policy holder/iirsureď')

uzavřel/a smlouvu ,spojistnou

has been concluded contract With

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, N ove MĚSÍC, 110 00 Praha 1, Česká republika

(dále jen "pojistitel”)

(herear-ier „insureť“)

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednana podle pojjstných podmínek společnosti Generali Pojišťovna as Po spojení aktivit

společnosti Generali Poj išt'ovna as;
Ceska' pojišťovna as#

k datu 21.12v2019je pojistitelem dle tohoto

dodatku pojistné smlouvy Generali Ceska pojišťovna 3.5 i ICO' 45272956 sídlo Spálená 75/16, Praha 1 110

00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebojine smluvní dokumentaCI zmínena Generali

Pojišťovna as., myslí se tím Generali Česká pojišťovna as. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

(DPO) je dpo@genera|iceska.cz, konta kt na stížnosti je: stiznosti@generaIiceska.cz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Lollok Michal"

in favor of the insured

Mezinárodní horský pruvodce UIMLA,

International mountaln leader UIMLA date of binh

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

VPP O 2014/01 Zvlaštn ich pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických

ăi nájemních vztahů, individuálních rizik) zPP O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek.

Liability insurance governed by General Insurance Terms and Conditions for Lía blllly Insurance

O Insurance Terms for Insurance and lease relations indiVidual
(VPP 2014/01)„ Speclal Liability (business ownership risks)

ZPP O 2014/02 and by Supplemenlan/ insurance terms

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign Insurance Coverage Europa (DPP O 01)

Limit pojistného plnění pro základní rozsah: “1.000.000,- Kč/CZK

Limit of indemníty for the basic
scope

of cover:

Limit pojistného plnění pro DPP O 01: 161000300,- Kč/CZK

Limit of for DPP O 01:indemníty

Spoluúčast pro
Základní rozsa h pojistného krytí: L1 000i- KčlCZK

Deductible tor the basic scope
of cover: 5 000,-Kč [CZK

DPP O 01: min. 10Spolu účast pro 10%, DUOJ-KČJCZK

Deductible for DPP O 01:

aeiehraoaka praha ízu nic- obchodním vedenem sopoemGenerali Pejlšlwna sidlen' mi z BA. ico sí asssos, czeesmí 273 ie zaosana rEIstil'ku Méslským Prazei

spisová značka zsss ia Skupiny General . zapsane italském registru pojištovacích skupin Vedenern IVASS klieniský w 15s jas' Generallxzi ehmali se'vls@generall



Pojistné obdobi 11, 05. 2020 10, 08. 2021

Insurance period:

V/Et Praze dne/date 29V 2020

Luka Ing ěk Šafránek

specialista podpory obchodu specialista Podpory ubchodu

ngund Voltécn

Získatełské č. 831 050446

4/21 ru M
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