
Certifikát O pojištění Šš
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jméno mame Český spolek horských průvodců

adresa
ac ess Vaňkovo náměstí 572/5v Stránice 602 00 Brno

lCO NO 22727621

(dále jen 'pojistnik/pojištěný')

hereañer JEN 'lülüč lSU'EG

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

has been Concluded mmrzm Wlth

Generali Pojišťovna as.„ Bělehradská 132 120 84 Praha 2

(dále jen "pojistnou

:'nex eaftei 'isnrer

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insura 1GB 2952860456

ve prospěch pojištěného ”Klaus David”

in favor of the insured

Národní narhorský průvodce,

National mounlali“ leader date of blrih

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scooe of Cover and insurance Derils

Pojišlěni' odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni' odpovědnosti

VPP O 2014/01 Zvlášlnich pojistných podmínek pro pojišieni odpovědnosti (oblast podnikání vlastnických

a nájemních vzta nü individuálních ríZíKl ZPF O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek
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íi/DD n 2G Mr i i Snecial mce' řn ,ian iiy ce iDLlsl vess ownersnin ano ease uns risks

ZC 92 and DM Suooíeme narv inši iranre Lom:

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Fo nsura ice :o Eurooe
n n

eigr 'erage _

Limit pojistného plnění pro základní rozsah: 10000000,. Kč”

L1 íii oi indemnitj for ine Basic
scope

of co er

Limit DPP O 01: 10.000.000: Kč'CZ::pojistného plnění pro

ofíndemníti for ppp O 01

Spoluúčast pro
zakladni rozsah pojistného krytí: 000- Kčozí

st uctioie For the Jasic scope
cf cover SE J.- CZK

Spoluúčast pro
DPP O 01: 10% min 10 000,-Kč, i, x

Dedtlctlble for DPP O U1

Pojistné období: 11 OE. 201 9 10. 08. 2020
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V Praze dne*: e 25 09, 2019

Generali Poiišł'uvna a.s. 5277

maxleřsxč obchody V region Praha
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Generali Posioise a s se men Běle'*'acske 132 Praha z :cez ico e'ssaasa u: czaescc- 273 e zepsena 1 oochoahin iso-m veaerem Mesským soudem v P22;

spise/a zracka s 2566 e je clene'v Skcpin/ oenevei zaosene v italském regisim aojisimemc'i skupi'i vedereh lVASS Klientsky sewis generai cz Sewisggene'ali cz


