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Generali Pojišťovna a s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2
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Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Yakimovich Kirill”

in favor of the insured

Nárudnl narhorský průvodce

National mountaln leader dale oi blrll*

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of Cover a 1c rance Derils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pejjštěni odpovědnosti

VPP O 20í4/01r Zvláštnlch pojistných oodmihok pro pojištěni' odpovědnosti (oblast podnikání vlaslnických

a nájemních vzlahů individuálních rizik) ZPF O 2014/02 a doplňkových DOlÍStnÝCh podmínek.

Lial: il. uš'i anre
gave

heh
DV

Genere lnSl ena; Te anr 'mri nn: řol Llabllll) nši mi :a

2G IM Soec a lnsura lCE le ns rc ar tuusiness O, rersn a ease relat uns inu o risks

zp; 2014 32 an :surance íenns

Zahraniční pojistné kryli Evropa (DPP O D1)
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Limit pojistného Plnění pro
Základní rozsah: “7.000.000,- Kč 'Z

L mit of for the basic scene cn condemnity

Limit pojistného plnění pro
DPP O 01: 10000000.- Kč ZK

Limit of indemt íty lol DF'F D 04

Spoluúčast pro Základní rozsah pojistného krytí: 5 OOO,- KČ CZK

Deductible has c scope si cover: 000.-Kč !CZK

Spoluúčast pro
DPF O 01: 10% min 10 000.-KČ 7

Det i:: ro DFP O D,

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

insurancei enoo

V Praze dne ale 25 09 2019

Server: . Fojiši'oyna as.

namaskc oochcoý . ,sw pm“

thłímu Na
40

F'anx'ac :555/721

E1 Praha

lng anský Ing Zdeněk

upisova' umsovatel

sanaci Paistovra as sosoicn soorvsssts Prins 2 12034 lCO 5- 559539 oic czossx-z'e ie zaosccat nbc'vcdmm ralslriku vadsne'r Mesistýr moon z ?razí

spisove 25.25 ečenem Skupr! Sa^eral reg s'u pct stava: cr- vooonon lVASS smsky iEe Qere'alicz sewhsfajgaáerzl


