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Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

IHSU 'I( No.: 2952860456iabilit)

ve prospěch pojištěného nIng. Hynek Rychtář”

in favor of the insured

Národní' horský průvodce nar

National mountain ieadeí dsie of bírih

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of Cover ano insurance periis

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění' odpovědností

VPP O 2014/01 zvláštních pojistných podmínek pro pojisteni odpovědností (obíast podnikání víastnických

a nájemních vztahůi individuálních nZík) ZPP O 2014/02 a dooínkových pojistných podmínek.
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Zahraniční pojistne krytí Evropa (DPP O D1)

nsu svíce D:: C )1Foreign Coverage , Europe

Limit pojistného plnění pro Základní rozsaht 10.000.000.' Kč

L n tofi oerr fol ms has scope 3 co' er

Limit DPP O 01: 10000000,- Kč 'Í'Ípojistného plnění pro
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Spoiuúčast pro DPP O 01: 10%, min. 10 000.-KČ :Z „
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Pojistné obdobi: 11. 084 2019 10. Ožšt 2020

insurance period:

V ai Praze dne Jaie 25 09 2019

Senerz Poiišíovna as. szr

*ax'ežk obchod „- Prah

Na t ersxs o Pamací ícnoaý - regío 1553/12'
Hmmm

*anZi Praha 4

lng. Miioš a ý ing. Zdeněk Š'oirájj'ek
\uoísovaiel upisovatei

sp sova zname a 2555 a ,a c encní SkLprý zassana v ra skéri reg s u pcj Šavac'cr
iVASS Kíie'iísky seivis 544 185185 the'aíicz sen $@92"9ra


