
Certifikát O pojištění

Cel of insurance
ŠJăHJ?

Tímto se potvnuje, že

F conrlrmed. thatHerebv

jméno v; me Český spolek horských průvodců

adresa dress Vaňkovc náměstí 572/Sr Stránice, 602 00 Brno

/ČO No 22727621

(dále jen 'pojistnik/pojlštěný")

ihereaiter .policy noloel lnsu

uzavřel/a pojistnou smlouvu

has been concluded contract »mm

Generali Pojišťovna a.s.„
Bělehradská 132v 120 54 Praha 2

(dale jen ”pojistitei')

hereaher risure

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

mp, 2952860456Liability insu No.:

ve prospěch pojištěného “Szabados Peter"

ln favor of the insured

Národní horský průvodce, nat

National mountaln leader date ol blrth

Rozsah krytí a pojistná népézpeoi:

Scope of Cover ano lns lra oeríls

Pojištění odpovědnosti V rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojisteni odpovědnosti

VPP O 2014/01i Zvláštních pojistných Dodminek pro pojištěni odpovědnosti (oblast podnikani vlestnických

a nájemních vztahů, individuálních rizik) 7PP O 7014/07 a doplňkových pojistných podmínek.

Llabllrit lns.l ance gove
General insurance Terms a lo Co dlilons io! Llab ltt ins

/PP O 2014 E i i Soeclai lnstire ice arms ior Llab iit) si si iess O, .'iiefS'llD a'tl] ease e al is io mi SKS

7PP 2014 02 and bV SL lnsl rance relnis

Zahraniční pojistne kryli Evropa (DPP O D1)

nsurance Co Europe DPP 00Forelun erege

Limit pojistného plnění pro
Zakladni rozsah: 10.000.000,~ KČ

Limit oi lol trle basic of ccii er:
inoemnlty scope

Limit pojistného plnění pro DPP O 01: 10.000.000,r Kč

Limit of índemnity fc DPP Z) 01

e KČ k
Spoluúčast pro

Zakladni rozsah pojistného krytí: 000.›

Dedůciible foí tne basic sc
ipé

Df cover: OOOrKČ lCZK

Spoluúčast pro
DPP O O1: 10%. mini 10 000.-Kč 7

Dcductible fol DPP C

Pojistné obdobi: 11. 08 2019 10, 08s 2020
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