
Certifikát O pojištění

Certificate of insurance
§55

Tímto se potvrzuje, že

k' confirmed the!Hereby

Jméno name Český spolek horských průvodců

ad resa adress Vaňkovo náměstí 572/6. Stránice, 602 OC Brno

iČO No 22727621

(dáleien "popstnik/pojištěný')

(hereañei poiicy hoidei insure:

uzavřeila pojistnou smlouvu s

has been concluded contract with

Generali Pojišťovna as., Běiehradská 132 120 84 Praha 2

(dáie jen 'pojistitel')

(hereañei msu en

Pojištění odpovědnosti Č.: 2952860456

Liability insurance N04: 2952860456

ve prospěch pojištěného ”Hovorka Jiří

in favor of the insured

Národni narhorský pruvodce

Nationa mountam leader date of binh

Rozsah krytí pojistná nebezpečí:

Scope of Cover anc insurance neriis:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistný/cr podmínek pm pojištěni odpovědnosti

VPP O 2014/01 Zvlášinich pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických

a nájemních vztahů individuálních rizik) ZPP O 2014/02 a dopiňkových pojistných podminek

Liabii ii hsu ahce goveiheo hi Geherai ina' rance Terms and Conditions for Liabiiily insurance

PP O 2C iA/C 1) Soeciai insurancs Terms for L as in insurance uiisiness oi inersnio and pa<p ielai nm zdividua risks)

7PP O 2014/02 and
D) Suppiemeniarv isu a ice Ie' ns

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign nsuraiice Coverage Europe (DPP C Jii

Limit pojistného plnění pro
základní rozsah: 10.000000# Kči'CZi

Limit of indemn
[V

for the mesic scope
of cover

Limit DPP O 01: Kčpojistného plnění' pro 10.000.000,'

Limit of indemnity for DPP O 01

Spoiuúčast pro
základní rozsah pojistného krytí: 5 000: Kč „V,

Deductible for the basic
scope

of cover: 5 000 -KČ (CZK

Spoluúčast pro
DFF O 01: 10% min. 10 000,-Kč 'CZK

Deductible for DPP O 01

Pojistné obdcbi 11. 08. 201 9 10 08. 2020

Insurance period;

V ai Praze dne date 25 09 2019

a# Gemma Pojištovna 5277
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