
Certifikát o pojištění

Certificate of insurance

Tímto žepotvrzuje,

Herebv ls confírmed. that

jméno name český spolek horských průvodců

agresa
adrese Vaň kovo náměstí 572/6, Stráníce, 602 00 Brno

ICO/Na 22727621

(dále jen ”pojistn lit/pojištěný)

(hereaftei policy hclder/lnsureo”)

uzavřel/a pojistnou smlouvu

has been concluded contract with

Generali Česká as.pojišťovna

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

(dále jen ”pojistitel”)

(hereařler „insurerv

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s. Po spojení aktivit

společností Generali Pojišťovna as;
a Ceska' pojišťovna as k datu 21 .12.2019 je pojístitelem dle tohoto

dodatku pojistné smlouvy Generali Ceska pojišťovna as.,
[ČO: 45272956 sídlo Spálená 75116 Praha i 110

OO. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jine smluvní dokumentaci zmíněná Generali

se tím Generali Ceská as Kontakt na ochranu osobn ichPojišťovna as., mysli pojišťovna pověřence pro údajů

(DPO) je dpo@genera|iceskatcz, a kontakt na stížnosti je: stiznosti eneraliceska.cz

č.: 2952860456Pojištění odpovědnosti

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Klaus David"

in favor of the insured

Na'mdrii horský průvodce ČR

National mountain leader date of blrth

Rozsah krytí k. pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

VPP O 2014/01 Zvlaštn ich pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických

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

Liability insurance governed by Generai insurance Terms and Conditions for Liability insurance

(VPP O 2014/01; Special insurance Terms for Liability insurance (business cwnershíp and lease relations indiVidual risks)

ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign insurance Coverage Europe (DPP O D1)

KčlCZKLimit pojistného plnění pro
základní rozsah: 10000000,-

Limit of indemníty for the basic
scope

or' cover:

Limit pojistného plnění pro DPP O 01: 10.000.000,- KčICZK

Limit of indemnity for DPP O 01:

Spoluúčast pro
zakladni rozsah pojistného krytí: 000,. KČ/CZK

Deductible for the basic scope of cover: 5 000.-KČ [CZK

min. 10
Spoluúčast pro DPP 0 01: 10%, 000,-KČICZK

Deductible for DPP O 01:

Generali PDilši'ovns sídlem Eelehradska 132 Praha 2. 120 sm ico sisSqass DiÓ 0259900127: zapsaná Dbdlodnlm rejsthkv Vedenen Mestskyrn soudem Praze

splwvä značka 2566 je členem Skoprry Generaih zepssns llalskerri regisllu Pelisrovscim skupin, vedeném lVASS klientský eu iso resi general eniei survis@generali



Pojistné obdobk 11. 08. 2020 10. 08. 2021

Insurance period:

V/at Praze dne/date 29s 10V 2020

Lukáš Pina Zde Šafráneklng.

specialista pc
obchodu specia ista podpory obchodu

Zigmund Vejtecn

získatelské č. 831050446

J/21 ii

Generali Pojisiovne siaieni Ealeh'adska' m, Prana z 12D ao ico si sssasą Di!) czessmizn. .e zapsana opcnoanini rslsiriku vedeném Městským souoern Praze

spisove
zneeke s 25% ale eíenen SkuDinY Generalii Zapsane neiskern registru pajiŠľm/aclďi skupin vmené'n lVASS klientský w rss iso gsnsreii sen/is@genereli


