
Certifikát o pojištění

Certificate of insurance

Tímto HF. potvrzuje že

Hereby is conñrmed, that

jmeno name Český spolek horských průvodců

adresa adress Vaňkovo náměstí 572/6, Stránicer 602 DD Brno

ICO/Nc 22727621

(dale jen ”pojistnik/pojištěnj'f')

(hereařiei policy holder/insured“}

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

has been concluded contract with

Generali Česká a.s.pojišťovna

Spálená 75/16, Nove' Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

(dále jen "pojislilel")

(hereařter „insurer")

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednana podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s Po spojení aktivit

společností Generali Pojišťovna as. Česká pojišťovna as.
k datu 21.12.2019je pojistitelem olle tohoto

dodatku Generali Česká ICO. sídlo Praha 110pojistné smlouvy pojišťovna as, 452729562 Spálená 75/16 1,

00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jine smluvní dokumentaci zmíněna Generali

Pojišťovna as., mysli se tin-i Generali Ceska' pojišťovna 3,5 Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

(DPO) je dpo@generaliceska,cz, kontakt na stížnosti je' stiznosti@generalíceska (z

Pojištění od povědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch poiištěnéhc “Tomsa Petr”

in favor of the insured

Národní horský průvodce ČR,

National mountain leader date of birth

Rozsa h krytí „3 pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti V rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

VPP O 2014/U1i Zvlaštn ich pojistných podmínek pro pojisteni odpovědnosti (oblast podnikani, vlastnických

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

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

(VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Liability Insurance (business, ownershíp and lease relations, individual risks)

ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign Insurance Coverage Europe (DPP O 01)

Limit Základní rozsah: KčICZK
pojistného plnění pro 10.000.000,-

Limit of indemníty for the basic
Scope

of cover:

Limit pojistného plnění pro
DPP O 01: 10000000,- Kč/CZK

Limit of indemníty for DPP O 01:

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

Deductible for the basic
scope

of cover: 000,-Kč [CZK

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

Deductíble for DPP O 01:

Generali Pojišťovna sídlem Eělehradska 132i Praha z, iz: aa. ico 51855669. DIČ czsssuui 27:, je upsaná obchodním rejs:íiku vedeném Mésukýír soudem Praze

spisovámais 25955
je

členem skupiny eenereiii zapsa'ie italskem reeistiu Puiia'ovacibn skupin, vedeném rVAss klientský 544 jas ras, geneisii a, e-niaí semis®generali



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

Insurance period:

V/ai Praze dne/date 29, 10, 2020

Lukáš Pína Ing, Zde airanek

specialista podpory obchodu specia ta podpory obchodu

iuZigriiui

získatelské č. 831 050446

"5... J/219

Generali sioism Eéla'imdsa' Prene 120 ico DIČ obchodním vedeneni soudem?Mišibvna iu 2. u si sseass, czassumzn, je zapsaná rejstříku mestskýrn Praze,

spisova značkz zase-e
je
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