
Certifikát g
pojištění

Ce rtificate of insurance

Tímto se potvrzuje, Že

Hereby is confirmed, that

jméno name Český spolek horských průvodců

agrese adress Vaňkovo náměstí 572/5, Strán ice 602 (10 Brno

iGO/No 22727521

(dále jen ”pojistník/pojišiěný”)

(hereañer ..policy hoider/insured“)

uzavřella smlouvu spojistnou

has been concluded contract with

Generali Česká a.s.pojišťovna

Spálená 75/16, N ové Město, 110 OO Praha i. Česká repubiika

(dálejen "pojisiitel")

(hereañer „insurer

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek spoieönosti Generali Pojišťovna as. Po spojení aktivit

společnosti Generali Pojištovn a a sa
Ceská pojišťovna 2.st

k datu 21 12 2019 je pojistitelem dle to hoto

dodatku pojistné smlouvy Generali Ceska pojišťovna as.,
[CO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1 i 110

00. v smlouvě smluvní dokumentaci zmíněna GeneraliTam, kde je pojistných podminkách, pojistné nebo jiné

Pojišťovna as., mysli se tim Generali Česká pojišťovna as Kontakt na poveřenoe pro ochranu osobnich údajů

(DPO) je: dpo@genera|iceskatcz a kontakt na Stižnosti ie' stizn osti eneraliceska.cz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

insurance No.: 2952860456Liability

ve ”Podhadská Dita”
prospěch pojištěného

ín favor of the insured

Národní horská ČR.průvod kyně

National mountain leader date of birth

Rozsah krytí pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojišieni odpovědnosti v rozsah u Všeobecných pojistných podminek pro pojištěni odpovědnosti

VPP O 2014/01 Zvláštních pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti (oblast podnikani, vlastnických

a nájemních vztahů. individuálních n'zi k) ZPP O 2014/02 doplňkových pojistných podmínek.

Liability insurance governed by General Insurance Terms ano' Conditions tor Liability Insurance

(VPP O 2014/01), Special Insurance Terms ?oi Liability Insurance (business, ownershlp and lease relations individual risks)

ZPF O 2014/02 and by Supmememary insurance terms'

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Fareígn Insurance Coverage , Europe (DPP O 01)

Limit základní rozsah: 10000000; Kč/CZKpojistného plnění pro

Limit of indemníty ior the basic scope of cover.

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

Limit oí indemníty for DPP O 01:

základní rozsah pojistného krytí: 5 000.- Kč/CZK
Spoluúčast pro

Deductible for the basic
scope

of cover: 5 000,-Kč !CZK

min. 10
Spoluúčast pro

DPP 0 01: 10%: ODD,~Kč/CZK

Deductible for DPP O 01:

General Pojišťovna si'ulem Bělehradska raz Praha z 120 sa ico si sseeser DIČ czsgaum 273, ,a zapsaná oponponim rejstříku vedmén Městským souaen Praze,

spisova značka a zase Je členerr swpiny Generali, zapsané italskeni ľegrslľu Pojišťovacích skupin vecenem lvAss Klienlský sa.: les 188. Henerell érmail SSers@genemil



Pojistné období: 11. 08. 2020 10, 08. 2021

Insurance period:

V/ai Praze dne/dale 294 io. 2020

lng.

specialista po
odu speciall POd P°ľY obchodu

Zl'gmund Vojtěch

získatelské Č. 831 050446

J/21

Generali Pojlšiuvna sídlem Eěiehradska 132 Praha z i2o eA, lČD si assaas DlC czsssuoizrs, i: zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem Praze

soma znatka :1 zase ,s Skupiny Generali, zapsane riaisioem registru pojišťovacích skupin vedeném lVASS mianiský 544 iso 183i general cz e-mai servrsiggenersii


