
Certifikát pojištění e

Certificate of insurance

Tímto se potvrzuje, že

is thatHereby cenñrmeu,

jméno name Český spolek horských průvodců

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

IČO/ND 22727621

(dále jen "pojisln ik/po]1šlěný")

(hereafler „pohcy hoider/insureď')

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

has been concluded contract with

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75116, Nové Město, 110 00 Praha 1 i Česká republika

(dale jen 'pojistilel")

(hereañer ..insurer')

PREAMBULE

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

společnosti Generali Pojišťovna as. a Česká pojišťovna asr k datu 21 .12.2019 je pojistitelem dle tohoto

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

00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jine smluvní dokumentaci zmíněna Generali

P0] ršťovna as., myslí sta' tím Generali Česká pojišťovna as Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

(DPO) je: dpo@generallceskavcz, EE, kontakt na stižnosti je: stlznostr@generaliceska.cz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Kovařík David"

in favor of the insured

Národní horský průvodce ČR. nar 1

National mountain leader date ol birth

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojišlění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

VPP 0 2014/01 Zvláštn ich pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických

aj nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPF' O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek

insurance General lnsurance Terms and Conditions for InsuranceLiability governed by Liability

O insurance Terms for Insurance and lease relations individual
(VPP 2014/01)„ Special Liability (business ownership risks)

ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms.

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign insurance Coverage Europe (DPP O m)

Limit pojistného plnění pro základní rozsa h: 10.000.000,~ KčíCZK

Limit of indemníty for the basic
sccpe

of cover:

Limit pojistného plnění pro DPF O 01: 1040004000,- KčiCZK

Limit of indemníty for DPP 0 01:

Spoluúčast pro
základní rozsah pojistného krytí: 5 000,- Kč/CZK

Deductible for the basic scope of cover: 000.-Kč [CZK

ppp 0 01: 10%. min. 1D 000,-KČJCZKSpoluúčast

for

pro

DPP O O1:Deductibíe

Generah Pojišťovna a s. se sídlem abienmm i:: emu 2, izo u ico. 613mm, nic ::299900073, jemnevmrmnim ..aim veeenem Městským soudem v Prazeczeseomzn, ,e mámy obcmdnim ..pluku veeenem nemam soudem v Praze

se sm značka 'me era členem skupiny Generlii. "plané italském leglsi'lu pqisrmeicn skupn, mem ivAss Klilnlský rm; iu penerali ee email servis@genemii



Pojistné obdobk 11. 08. 2020 1D. DB. 2021

Insurance period:

V/ai Praze dne/dale 29V

Lukáš Pí ing. Z ěk Šafránek

adu aiisia obchodu
specialista PDdP 5P pvdpory

Zigmund Vojtěch

získatelské č. 831 050446

J/219

se sídlem Bělehradska 12054 ico DIČGenerali Pollšl'evna a s se sídlem Beiehradska 132 Praha 2' 120 54 !Čo 61553559. DIČ Czseaouizm le zapsaná VWChudnim rejstříku vedenem Měsiským soudem v Plaze,Pejlši'ovna e s i22 Praha 2 elaasase. czseaoul 27.3 jE zapsaná v mennanim rejstříku vedenem Městským some'rl i Plazel

spisová znařxa zess ia Swplny Generail zacsane ltaiskem regisw pojlšiavecien skupin vedeném lVAss. Kilonlský servis au las les. general! :z emell seleQgeneilchz


