
Certifikát o pojištění

Certificate of insurance

Tímto potvnuje, že

Hereby is conflrmed, that

jmeno name Český spolek horských průvodců

adresa adress Vaňkovo náměstí 572/5: Stránice, 602 00 Brno

ICO/No 22727621

(déle jen "pojistnik/pojištěný“)

(hereaí'ier „policy holder/lnsured')

uzavřel/a smlouvupojistnou

has been concluded contract Wlth

Generali Česká a.s.pojišťovna

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

(dálejen ”pojistitel')

(hereafter ,insureťi

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednana podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna as. Po spojení a ktivit

společnosti Generali Pojišťovna as a Česká pojišťovna as k datu 21.12.2019je pojístitelem die tohoto

dodatku Generali Česká [CO: sidlc Praha 110pojistné smlouvy pojišťovna as, 45272956, Spa'lena' 75/16, 1,

00 Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jine' smluvní dokumentaci zmíněná Generali

Pojišťovna as., mysli se tirr Generali Česká poj istovna as. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

(DPO) je: dpo@generaiíceska.cz, ei kontakt na stížnosti je: stiznosti@generaliceska.cz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Hovorka Jiří"

in favor of the insured

Národní horský průvodce ČR.

National Mountain leader date ot blrth

Rozsah krytí e pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni 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

O insurance Terms tor Insurance and lease relations lndlvlduai(VPP 2014/01), SpeCial Liability (business, ownershi p risks)

ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign insurance Caverage Europe (DPP O 01)

Limit základní rozsah: 10000000,. KčICZKpojistného plnění pro

Limit of indemníty for the basic scope cf cover:

Limit DPP O 01: 1D.000.000.- Kč/CZKpojistného plnění pro

Limit of indemníty for DPF 0 01:

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

Deductible for the basic
scope

of cover: 5 000.-Kč !CZK

min. 10Spoluúčast pro
DPP 0 O1: 10%, 000,-KČ/CZK

Deductřble for DPP O 01:

smrah mama sídlem Eébnmdska 132 Praha z 120 54, wca 51359863 mc czaegcmm le zavsan; nbchndmm vmslíwku vedene'n Meslskym soudem Prazm

smsnva značka zase ale členem Skuwny Generah, zepsane Halskem mgwsvu Wušfovecwcn skumn, vedeném ms: m emský w usa 'ss gene/ah amaí stwws@gcncmh



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

Insurance period:

V/ a! Praze dne/date 29. 10. 2020

Zde ŠafránekLu káš Pína Ing.

specíalíst obch speci sta POŮPOYY obchodu

Zigmund Vojtěch

Získatelské č. 831 050446

'-..b J/21

Gererah Pojvšlavna síden Eěvenradská 132 Praha 2„ 120 54 !Cu 61559555, DWČ 0255900127; ,s zapsana v
ubcncdmm Mslñku vedenem Mestským samam mm

5mm znam zase le Skupmy Generah Lapsane valskem regwstru „mm-.dm skupwm vedeném mss Klientský 544 ma (u genem servws@gansra\


