
Certifikát pojištěni

Certificate of insm ance
šľăQH

Tímto se potvrzuje, že

k confirmed thatHereby

Iménc name Český spolek horských průvodců

adresa adress Vaňkovo náměstí 572/6v Stranice, 602 00 Brno

IČO '/\'i 22727621

(dále jen "pajistník/pojištěný')

'hereaftei poiicy hoidei nsu eot

uzavře/la pojistnou smlouvu s

has been concluded contract WIÍh

Generali Pojišťovna a.s.„ Běiehradska 1321 120 84 Praha 2

(dále jen ”pojistitel 'i

hereañer nsurer i

Pojištění odpovědnosti Či: 2952860456

Liability insurance EKC 2952860456

ve prospěch pojištěného “Voltr Matěj

i n favor ot the insured

Mezinarodni horský průvodce UiMLA nar

UiiV/LA International mountain leader date of birth

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope oí Cover and insurance Denis

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pejištěni odpovědnosti

VPP O ZOH/Di zvláštních pojistnýoh podmínek pro pojištěni od pověd n osti (oblast podnikani viastnických

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

iiaľ nsurance go ernet terai inst tance Terms anc Conditior aoi itV Insurance

C 2014 D1i Soec ai iiistira the orni: for L a iitý insut ance JllSi iess ownership ano ease reiaticris ind Viíiua ris :s

ZPF 3 2014 02 /Siioo'emeniarv insurance

Zahraniční pojistne krytí Evropa (DPP O on

Foreign tisitranre Coverage Eurooe iDF'P C 31

Limit pojistného plnění pro
Základní rozsah: “1.000.000,- Kč'

Limit oi indemnitv fo! ine basic scooe of cover:

Limit DPP O 01: 10.000.000r Kč si"pojistného plnění pro

Limit of inde ii iitý for DPP O O'

Spoluúčast pro
Základní rozsa h pojistného krytí: 5 OOOr KčiCZK

Deductlble for the basic
scope

of cover BOD ›KČ !CZK

Spoluúčast pro
DFF O 01: 10% min, 10 000,-Kč I",

Deductible for DPF O 01

Pojistné obdobh 11 08. 2019 0. 08. 2020

insl rance Deriod

V ai Praze dne date 25s 09. 2019
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Na PanKIĚCi na 21 Prah2i Praha 4

Zdenšing, ošJ s ský ingo Šařratiek
uptsova upisovatei

oereei Pojistovrie a s Eeie-reds<2132 Pera 2 '20 as iCO 5155956$ DiC czeescnim je zaasariz v ooohooriirr rejstriku isoeiep Mesiskyn soudem V Praze
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