
Certifikát O pojištění

Certificate of insurance

Tímto se potvrzuje, že

Hereby is conřírmed that

jméno name Český spolek horských průvodců

adresa adress Va ň kovo náměstí 572/6, Strán ice, 602 00 Brno

IČO/No 22727621

(dale jen "po]is(niklpojištěný")

(hereafter „pohcy holder/Insured'ú

uzavřel/a pojistnou smlouvu

has been conc|uded contract with

Generali Česká als.pojišťovna

Spálená 75/16„ Nove Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

(dale jen "pojistiteli')

(hereairer „insurer“)

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna as. Po spojení aktivit

společnosti Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna as. k datu 21.12.2019 je pojistitelem dle tohoto

dodatku Generali Česká íCO: sídlo Praha 110pojistné smlouvy pojišťovna as., 45272956, Spálená 75/16, 1,

00 Tam„ kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci Zmíněna Generali

Pojišťovna as, mysli se tim Generali Česká pojišťovna as Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

(DPO) je: dgo@generaliceska.cz, a kontakt na stížnosti je: stiznosti eneraíiceska.cz

č.: 2952860456Pojištění odpovědnosti

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Bartošek Stanislav"

in favor of the insured

Mezinárodní horský Průvodce UIMLA„

international mountaln leader UIMLA date of birih

Rozsah krytí ::i pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsah u Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

VPP O 2014/01v zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpověd nosti (oblast podnikání. vlastnických

a individuálních ZPP O 201 4/02 anájemních vztah ů, rizik) doplňkových pojistných podmínek.

Liability insurance governed by Genera Insurance Terms and Conditions for Liability Insurance

(VPP O 2014/01), Specral Insurance Terms for Liability Insurance (business ownership and Iease relations individual ri 5ks)

ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O O1)

Foreign Insurance Coverage Europe (DPP O 01)

Limit Základní rozsah: 10.000.000r KČICZKpojistného plnění pro

Limit of indemníty for the basic
scope

of cover:

Limit pojistného plnění pro
DPP O 01: 10300900.- KčlCZK

Limit of indemníty for DFF O D1:

Spoluúčast pro
Základní rozsah pojistného krytí: L1 DDD,- KČICZK

Deductible for the basic
scope

of coven 5 000,-Kč ICZK

DPP O D1: min. 10Spoluúčast pro 10%. 000,-Kč/CZK

Deductible for DPP O 01:

Generali Pąislovnz sídlem aeenreoe-a 132 Prara 2 m 94, ico 61858869 má: CZ695C01273 le zapsana obchodnim iEjsi-ři'ku vedeném Městským soudem Praze

spisovz značka e 2866 je aenem SkuP nv Genera'h zapsane ilalskem registru wííši'ovacrcn skupin vedeném IVASS Klientský 544 ieE nsa geneenr e-mail servis@generali




