
Certifikát (O: pojištění i__l

Certificate of insurance

Tímto se potvrzuje že

Hereby is confírrned, that

jméno name Český spolek horských průvodců

adresa adresa Vañ kovo náměstí 572/6, Stiánice, 602 00 Brno

IČOiNc 22727621

(dale jen ”pojistni klpojlštěný")

(hereaftel policy holder/insurecl“)

uzavřel/a smlouvu spojistnou

has been concluded contract with

Generali Česká acs.pojišťovna

Spálená 75/16 Nove' Město, 110 OD Praha 1 r Česká repubiika

(dalejen “pojistite|")

(nereafter „insureri

PREAMEULE

Poj istna smlouva je sjednana podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna as Po spojení aktivit

Generali as. a Ceska as. k datu dle tohotospolečnosti Pojišťovna pojišťovna 2112,2019je pojistitelem

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

00, Tam, kdeje v pojistných podmínkách, pojistné smiouve nebo jine smluvní dokumentaci zminena Generali

Pojišťovna as., mysií se tim Generali Ceská pojišťovna as. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

(DPO) je: dpo@generaliceska.cz, a ko ntaki na stížnosti je: stizn osti eneralíceskacz

č.: 2952860456Pojištění odpovědnosti

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Tachezy Adam"

in favor of the insurec

Mezinárodní horský průvodce UlMLA,

internationai mountaln ieader UIMLA date oi bi rth

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědností v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojisteni odpovědnosti

vPP O 2014/01 Zvlaštn ich pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikani, vlastnických

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

Liability insurance governed by Generai Insurance Terms and Conditions ior Liability Insurance

(VPP O 2014/01), Special insurance Terms for Liability insurance (business, ownershlp and iease relations, individual rlsks)

ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms,

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign insurance Coverage Europe (DPP O 01)

Limit pojistného plnění pro
základní rozsah: 101300000,- KČ/CZK

Limit of indemníty for the basic scope of cover.

Limit pojistného plnění pro
DPP O 01: 1D.000.000,› Kč/CZK

Limit of for DPP O 01:indemníty

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí: L”. 000,. KčlCZK

Deductible for the basic
scope

of cover: 000,-Kč /CZK

Spoluúčast pro
DPP O 01: 10%, min. 10 000,-Kč/CZK

Deductible for DPP O 01:

cererai sidiem aeiemeuska *32 Praaa 120 lČO DiČ obchodním vedenem soudemPbiriiovna 2, u, S1 559555, czsssuoim, jc zapsaná v rejariko Městským Praze

splnila' s je clenem Skupiny General, zapsané l'aiském registru ijiŠtm/acic'i skupin, veoenerri iVASS klientský 544 iaa 185i generall servis@geriersii



Pojistné obdobh 11. 08. 2020 104 08. 2021

insurance period:

Via' Praze dne/dale 29. 10. 2020

Lukáš Pin Z ěkIng Šairánek

specialis P00/ obchodu specialista POÚPOW obchodu

Zigmund vajtecn

ziskateiské č. 831 050446

J/219

"-5

Generali PDitšiovra siarein seienrauske :32 Praha z, izu EA [Čo si asssae DIČ (2599001273, ie zapsaná oocnoonini ielsiri'ku veoenern Mesistyin soudem Frazer

spisová s :tres a je cieneni Skupiny Generaili zapsané raiskem registn. pujlštovacích ski/.Umi vederém iVASS klientský BM isa ras, genemil servis@generall


