
Certifikát o pojištění

Certificate of insurance

Tímto se žepotvrzuje,

Hereby is confirmed. that

jmeno name Český spolek horských průvodců

adress Vaňkovo náměstí 572/6, Stráníce, 602 IIIII Brno
adresa

ICO/Nc 22727621

(dále jen 'pojistník/pojišlěný")

(hareañer ..pollcy hoider/lnsured“)

uzavřelia smlouvu epojistnou

has been concluded contract With

Generali Česká 3.3.pojišťovna

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

(dáiejerl "pojistitel“)

(hereafter ,insurer' J

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna as. Po spojení a ktivit

společnosti Generali Pojišťovna asva
Ceska pojišt'ovn a as, k datu 21.122019 je pojistitelem dle tohoto

dodatku pojistné smlouvy Generall Ceská pojišťovna as, [CO: 45272956, sídlo Spálená 75116, Praha 1, 110

00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jine smluvní dokumentacl zminena Generali

Pojišťovna as., myslí se tím Generali Ceska pojišťovna as. Kontakt na pověřence pro ochranL oso bn ích údajů

(DPO) je: dpo@generallceska.cz, a kontakt na stížnosti je: stiznostl@generaiiceska.cz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

insurance No.: 2952860456Liability

ve prospěch pojištěného “Lollok Klementová Marie"

in favor of the insured

Mezinárodní horská průvod kyně UiMLA,

international mouniairi leader UIMLA date oi birth

Rozsah krytí 'ei pojistná nebezpečí:

Scope of Cover anc insurance perils:

Pojištěni odpovědnosti v rozsah u Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěnl odpovědnostl

VPP O 2014/01, Zvíáštnich pojistných podmínek pro pojištění od pověd nosti (obiasí podnikání, vlastnických

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

Liability insurance governed by Genera Insurance Terms and Conditions for Liability insurance

(VPP O 2014/01), SpeClai insurance Terms for Liability insurance (business ownershlp and lease relations individual risks)

ZPP O 2014/02 and Supplementary insurance termsby

Zah raniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign insurance Coverage a Europe (DPP O 01)

Limit základní rozsah: 10000000,- KČICZ K
pojistného plnění pro

Limit of indemníty for the basic scope
of cover:

Limit pojistného plnění pro
DPF O 01: "7.000000,- Kč/CZK

Limit of indemníty for DPP O 01:

základní rozsah pojistného krytí: 5 om),- Krč/CZK
Spolu účast pro

the basic of cover: 5 000.-KČ [CZKDeductible ior scope

Spoluúčast pro
DPP O 01: 10%, min. 1D 000,-Kč/CZK

Deductible ior DPP O 01:

Generali PojiŠtDvria siolem Bělehradská iaz Praha 2. lzo iu, ico aiassiase DIČ czseeooma, je zapsaná obchodnim rejstř'iku vedenem Mesiským souaem Prazci

svlsuva značka ms le ñianem Skupiny cene-all zapsane italskem reglsmi poj.šl'ovacich skupin veoenem lVASS Klienlský 544 las 185i geneiaii smai servis®generaíi



obdobh 11. 08. 2020 10. 08. 2021Pojistné

Insurance period:

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

Lukáš Pí lng erlěk Šafránek

specialista podpo c odu specialista Podpory obchodu

Zigmund Vojtecr.

831 050446ziskatelské či

J/21 'si

Gel-eraii Peisi'avna a s se sidielri Eéleriraeska *32 Prana Z 120 EA ico Glossaee Dic chseDoiln. le zapsaná v obchodním ralstříku vedeném Mésiseým soudem v PrazePmravna a s se mem Eélemadska 132 Pla'va 2„ 120 u x60 61 359869, mc czssvnmm. le zapsaná v obchodním rąsmxu vedzném Méslsqým scudem v mm

5mm znzčkz s 4:12; le Henem sxupmy Genevah zapsane Halském reqwsvu Wšłovacích mm vedeném mas Khamský w 158 1m gcmmh sems@generah


