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Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Kaňa Jakub”

in favor of the insured

Mezinárodní horský průvodce UlMLA nar

UIMLA international rnountain leader date of bii'th

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of Covel am nsurance uerils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podrnínek pro pojištění odpovědnosti

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

a nájemních vztah El individuálních rizik) ZPP O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek
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Zahraniční pojistné krytí Evropa lDPP O 01)
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Limit pojistného plnění pro
Zakladni rozsah: 10000000,. Kč

Limit ofindemi
í-.j

fo tne :aslc scope
of cover

Limit DPP O 01: 10.000.000r KČ CZKpojistného plnění pro

Limit of indemnit) for DPP O O'

Spoluúčast pro
Zakladni rozsa h pojistneho krytí: 5 000r- Kč CZK

Deductible for the basic scope of cover 000 /CZK

Spoluúčast pro
DPPOM: 10%.min 10 000,›KČ J

Deductlble for DPP O 01
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