
Certifikát O pojištěni

Certificate of Insurance

Šă9)?

GENERALI

Tímto se potvrzuje. že

is confii med. thatHerebv

jmeno name Český spolek horských průvodců

adresa
ao'ess Vankovo náměstí 572/6i Stranice, 602 00 Brno

iCO 22727621

(dále jen 'pojistnik/pojištený')

the eañe oc
CY

no :ie iSLliäO

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

has been conciuded contract With

Generali Pojišťovna a.s„ Béiehradska' 132 120 84 Praha 2

(dale jen "pojislilel”)

heieai'iei insurei

2952860456Pojištění odpovědnosti č.:

Liability insurance N04: 2952860456

ve prospěch pojištěněho “Marie Lollok Klementová

in favor of the insured

Mezinarodni horské průvodkyně UIMLAi nar

UiMLA International mountain leader dale oi birth

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

of Covel and insuranceScope Derils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojisteni odpovědnosti

VPP O 2014/01 Zviáštnich pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikani vlastnických

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

,ran (V nsilrance qovel
tor

mi.
General insurai Terms an( Conditions ior Liability insurance

iease relations mit dua risksi/VPF' O 2014/01l Snecral i su ance TP! ns Liah ly insurance iotlsiness owneísnip an:

ZPP O 2014 02 em b\ stím emeiltary i SI ra nee, te

Zahranlcni pojistne' krytí Evropa (DPP O 01)

Fnre insur; :e one (DPF n,Coveraoe ,

Limit pojistného plnění pro
základní rozsah: 10.000 000.- Kč

Limi Of índemnity for the basic Scope oi cover:

Limit DPP O 01: 10000000.- KČJCZA'pojistného plnění pro

Limit ot índemnity tor DPP O 01:

Spoluúčast pro
Základní rozsa h pojistného krytí: 000.- Kč'

Deductibie for the basic
scope

of cover o 000 -KČ i'CZK

Spoluúčast pro
DPP O 01: 10%. mini 10 000.-Kč CŽ, i'

Deductible for DPF O U

Pojistné obdobi: 11. 08. 2018 10. 08s 2019

insurance
perlou:

Vra Praze dne :ale 15 11 2018

až? Generali Pojistovha os. a277

makícřské oochoay . regior Praha

(ií:\i2ítti.i Na Panklaci isss/ 140 zl thaá

ing Miloš ý lng Zdenek S
ranek v

upisovalelupisovetei

ae-ersi Pojis-si hala s ne E'VEÍS'í5132 P'sraž '209: ico ei 259539 DlC czeescaizis je zapsana v oochooriíni rejslríku vede/*em Městským scuderv v
kem

s: Sc.; znacka kiierlský servis ess '56153 gene'a'i cz serv s@gene'ăli :za :se sje cieperi skusiriv ceneei zspssre v isiskerr registru pajiStDi/acich skuoir, vedeném ,vAss


