
Certifikát pojištění

Certificate of insurance

Tímto se žepotvrzuje-i

Hereby is conñrmed. that

jméno name Český spolek horských průvodců

ad resa adress Vaňkovo náměstí 572/5, Stráníce, 602 IIIII Brno

IČO/No 22727621

(dálejen ”pojistník/pojištěnj'fü

(hereafter „policy holder/insured")

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

has been concluded contract with

Generali Česká pojišťovna as.

Spálená 75116, Nové Mesto, 110 00 Praha 'li Česká republika

(dále jen 'pojistitei")

(hereatter insurer“)

PREAMBULE

Poj istné smlouva je sjednána podle pojistných pod m inek společnosti Generali Pojišt'ovna as. Po spojeni aktivit

společností Generali Pojišťovna as. a Česká pojišťovna as. k datu 21122019 je pojistitelem dle tohoto

dodatku Generali Česka' ICO: sídlo Praha 110pojistné smlouvy pojišťovna as, 45272956, Spálená 75/16, 1,

OO. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmínéna Generali

Pojišťovna as., mysli 'era tim Generali Česká pojišťovna as. Kontakt na pověřence pro ochranu osobn ich údajů

(DPO) je: dpo@genera|iceska.cz a kontakt na stížnosti je: stiznosti eneraliceskarz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Rychtář Hynek lng.”

in favor of the insured

Národní horský pnűvodoe ČR,

National mountain leader dale of bính

Rozsah krytí r: pojismá nebezpečí 2

Scope of Cover and insurance perils:

Pojiš1ěni odpovědností v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosñ

VPP 0 2014/01, Zvlášln ích pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání. vlastnických

a nájemních vztahů, individuálních rizik) zpp O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek.

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

(VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Liability Insumnce (business, ownership and Iease relations, individual risks)

sz O 2014/02 and by Supplementaiy insurance Ierms

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign Insurance Coverage - Europe (DPP O 01)

Limil pojistného plnění pro
základní rozsah: 10.00D,OOD,~ Kč/CZK

Limit of indemníty for the basic scope of cover:

Limit pojistného plnění pro
DPP O 01: 10.000.000.> Kč/CZK

Limil of indemníty for DPP O 01:

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí: 5 000i- KčICZK

Deductible for the basic
scope

of cover 5 000,.Ke ICZK

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

Deductible for DPP O 01;

mi mnm. .s se s'dlnm „mnm !31, Praha z 120 94.100 sim, mc czsesooizn, .e ::psani v mama-“11“ vel-:1mm nam-Muslqm soudem v Praze.959959, pic czsesoo127a..e ::psani v Wmmnmmmmmvm.

sum značka 47.4..;-
,e smpiny mt muni „vimmam-::ai :sum vsim IVASS www il-I-. pata-ii mil Win



obdobu 11. 084 2020 10. 08. 2021Pojistné

Insurance period:

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

Lukáš lng.

specialista po POľY
obchodu specia sta POÚPOW obchodu

Zigmunu
vcj

Získatelské Č. 881 050446

51/21

Generali Poiišinvna sídlem Eélehrzdská iu Pran- 2 un u ICG 51559553 DIČ czeseomm, le upsuna obahodním rejłlřiku vedeném Městským soudem Praze.

znacka a üeneni cenami iiaisxeni vedenem IVASS sms 544 ise snim!Disuva zsssaie Skupiny nas-nh v registru miišrmcian skupin Klientský 135i genem“ z, servis®generali


