
Certifikát O pojištění

Certificate of insurance

Tímto se potvrzuje, že

Hereby is confirmed, 'that

jméno name Český spolek horských průvodců

adresa adress Vaňkovo náměstí 572IS, Stránice, 602 00 Brno

ICO/No 22727621

(dále jen "pojistník/pojištěný”)

(hereafter „policy holder/insured

uzavřel/a smlouvu spojistnou

has been concluded contract with

Generali Česká a.s.pojišťovna

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

(dále jen "pojistitel")

(hereaí'ier ínsurer')

PREAMBULE

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

společností Generali Pojišťovna as. Ceska' pojišťovna as.
k datu 2112.2019je pojistitelem dle tohoto

dodatku pojistná smlouvy Generali Česká pojišťovna as, ICO: 45272956, sídlc Spálená 75/16, Praha 1 110

OO. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmínena Generali

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

(DPO) je, dpo@generaliceska.cz, 'si kontakt IF, stížnosti je: stiznosti@genera|iceska.cz

odpovědností č.: 2952860456Pojištění

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Voltr Matěj"

in favor of the insured

Mezinarodni horský průvodce UIMLA,

International mountain leader UIMLA date or' birtí'i

Rozsah krytí 'el pojistná nebezpečí:

Scope of Cciver and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

VPP O 2014/01, zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání. vlastnických

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

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

(VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Lwabmty Insurance (business ownership and lease relaüuns mdwwdua! risks)

zpp O 201 4/02 and by Suppwementary insurance terms

Zahraniční pojístné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreígn Insurance Coverage - E u rope (DPP O 01)

KČ/CZKLimit pojistného plnění pro
základní rozsah: “7.000000,-

Limit of indemníty for the basic
scope

of cover:

Limit pro DPP O U1: 10.0D0,000,- KčICZK
pojistného plnění

DPP O 01:Limit of indemníty for

Spoluúčast pro
základní rozsah pojistného krytí: E. 000,› KčICZK

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

DPP O 01: min. 10Spoluúčast pro 10%, 000,-Kč/CZK

Deductible for DPP O O1:

Generah Panšiwna srmew Běiehradaka 132 Praha z 120 u ICO' 51559559, DIČ czsssumzn ie zapsaná nbchadmm ?Elsmku vedenem Městským soudem Praze

spisová značka mas [a Skupmy Genemh. zapszne nemam 199mm poušľnvacích swpm,
vedenem IVASS Khenlský w was we Qeneran érmaiiv SEW's@gerwrah



období: 11. 08. 2020 10„ 08. 2021Pojistné

Insurance period:

V/at Praze dne/date 29. 10. 2020

Lukáš enék Šafráneklng.

specia! isia podpory speciansta podpory obchodu

Zigmund Vojtěch

Získatelské č. 831 050446

J/21

Generah srmen serehreaske 132 Praha 2 120 !Čo DIČ- nbcłvudním vedeném soudemPanšl'ovna sa 51559559. czsesom 273 le zapsana 'Eisiíiku Městský” Praze

snem značka mm are erenem Skupmy Generah ziasane rxarskem vegrsvu quřlovacícn exupm meném IvAss Khamský sem su 'as 1m Germaiwz amarl salvis®9msrah


