
Certifikát o pojištění

Certificate of insurance

Tímto se potvrzuje, že

Hereby is conñmied that

jmeno name Český spolek horských průvodců

adrese
ad rass Vaňkovo náměstí 572/6, Stranice; 602 ŽIIII Brno

iGO/No 22727621

(dále jen "pojistník/pojištěný")

(hereafter policy noider/insured")

uzavřel/a smlouvupojistnou

has been concluded contract with

Generali Česká as.pojišťovna

Spálená 75/16, Nové Mesto, 110 OO Praha i, Česka' republika

(dale jen "pojíslíiel")

(hereařier insurer“)

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednana podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna as. P0 spojeni aktivit

společnosti Generali Pojišťovna aaa Ceska' pojišťovna as. k datu 21.12.2019je pojistitelem dle tohoto

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

OO. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jine smluvní dokumentac zmíněna Generali

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

(DPO) je. dg0@generaliceska.cz kontakt na stížností je: stizn osti eneraliceskacz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Kalous Martin"

in favor of the insured

Mezinárodní horský průvodce UIMLA

international mountain leader UiMLA date of birth

Rozsah krytí er pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance penis:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti

VPP O 2014/01 zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických

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 fov Lwabihty Insurance (busíness. ownershwp and !ease reWaiwons mdivídua! nsks)

ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign !nsurance Coverage Eumpe (DPP O m)

rozsah: KČ/CZKLimit pojistného plnění pro
Základní 104000000,-

Limit of indemníty for the basic
scope

of cover

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

Limit of indemníty for DPP O 01:

základní rozsah 5 KČICZKSpoluúčast pro pojistného krytí: 000;-

Deductibie for the basic scope
of cover: 5 000,4“ ICZK

DPP O O1: min, 10S pol uúčast pro 10%, 000,-Kč/CZK

Deductible for DPP O D1:

Generah Půxišwvna Sidiem Eéieh'auska iaz Praha 2. 120 u ico 51 555552 nič czessnmm, ,e zapsana obaodnim relsiřiku vedenzm Mésiskýw soudem Praze.

Spisovz značkz s :sea
si:

členen 5mm Genevaii, zapsána ilaiském mgisim poiišiuvaciďi skupin vedeme?! iwxss Klientsky 544 'iEE *im ganuai. sewisggeneraii



Pojistné obdobh 11. 08. 2020 104 08. 2021

Insurance period:

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

Lukáš Zde Šafráneklng.

specialísia pc JC adu speci sta P°dP°ľY obchodu

Zigmund Voilwn

získaielské č. 831 050446

k., J/21 E*

sami Pqišúwnl u ::ul-m :LW 132V Pal-2. ?PZ-1 u IČO „s :Ly: 414) Drž' (2169911112115. ia upc-u' v mim uinłiku Meslxkým mam vim'

Spisvvi main 5mm Hmm swny con-run, zam-né v .man-:m masivu poiamim saw", vamvlém mass minn-y' w .1.12- as.mi: umi- Wwa


