
Certifikát o pojištění

Certificate of insurance

Tímto se potvlzuje. že

Hereby is confirmed, that

jmeno name Český spolek horských průvodců

adresa adress Vaňkovo náměstí 57216, Stranicer 502 00 Brno

IČO/No 22727621

(dale jen ”pojistn i klpojlštěný”)

(hereafter „policy holder/insureo“)

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

has been concluded contract With

Generali Česká a.s.pojišťovna

Spálená 75/16, N ové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

(dále jen "pojistitei")

(hereaf'ier lnsurer”)

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a se Po spojení aktIVIt

společnosti Generali Pojišťovna as
a Ceská pojišťovna as. k datu 21 .12.2019 je pojistitelem dle tohoto

dodatku pojistne' smlouvy Generali Ceska pojišťovna as., ICO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1i 110

00. Tam, kde je V pojistných podmínkaçh, pojistné smlouvě nebo jine' smluvní dokumentaci zmíněna Generali

Pojišťovna as., myslí se tim Generali Ceska pojišťovna as. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

(DPO) je: dpo@generaliceska.cz a kontakt na stížnosti je: stiznosti@generaliceska.cz

od povědnosti č.: 2952860456Pojištění

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Slezák Vojtěch”

in favor of the insured

Me7inárodní horský průvodce UIMLA,

International mountaín leader UIMLA date of blrth

Rozsah kryti ei pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and lnsulance 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 vztah ů, individuálních rizik“, ZPP O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek.

Liability insurance governed by Genera insurance Terms and Conditions for Liability Insurance

(VPP O 2014/01) Spscía Insurance Terms for Liability Insurance (business, ownership and lease relations individual nsks)

ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O O1)

Forelgn !nsurance Coverage Europe (DPP O 01)

Limit základní rozsah: KČ/CZKpojistného plnění pro 10.000.000;

Limit Of indemníty for the basic
Scope

of cover:

Limit pojistného plnění pro
DPP O 01: 10000000,. KČICZK

Limit of indemníty for DPP O D1:

základní razsah L4 KČ/CZK
Spoluúčast pro pojistného krytí: 000.-

Deductible for the basic scope of cover: 5 000,-Kč ICZK

Spoluúčast pm
DPP O D1: 10%, min. 10 000,-KČ!CZK

Deductíble for DPP O D1:
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Období: 11. 08. 2020 10„ 08. 2021Pojistné

Insurance period:

V/at Praze dne/daie 29. 10. 2020
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