
Certifikát o pojištění

Certificate of insurance

Tímto se žepotvrzuje,

Hereby is confírmed that

jméno name Český spolek horských pruvoúců

adresa adress Vaň kovo náměstí 572/6. Stránice. 602 IIIIJ Brno

IČO/No 22727621

(dále jen "pojístník/pojíšlěný”)

(hereafter „policy hoider/insured ')

uzavřel/a smlouvupojistnou

has been concluded contract With

Generali Česká as.pojišťovna

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

(dále jen "pojistitel")

(hereafter insurer')

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna as Po spojeni' aktivit

společnosti Generali Pojišťovna as; a Česká pojišťovna as. k datu 21 .12.201 9 je pojistitelem dle tohoto

dodatku pojistné smlouvy Generali Ceská pojišťovna as., ICO: 45272956, sídlo Spálená 75116, Praha 1, 110

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

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

(DPO) je: d90@generallceska cz kontakt na stížnosti je: stizn osti eneraliceska.cz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Kaňa Jakub"

in favor of the insured

Mezinárodní horský průvodce UIMLA

lnternatlonal mountaln leader UlMLA date of birlh

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni od pověd nosti

VPP O 2014/01i zvláštních pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti (oblast podnikání, vlaslnických

a nájemních vzlahik individuálních rizik) sz O 201 4/02 a doplňkových pojistných podmínek.

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

(VPP O 2014/01) SpeCiai insurance Terms for Liability Insurance (business. oWnersníp and lease relaiions, individual nsks)

ZPF O ZOH/02 and by Supplementary insurance terms

Zahraniční pojisiné kryli Evropa (DPP O 01)

Foreign lnsurance Coverage Europe (DPP O 01)

Limil pojistného plnění pro
základní rozsah: 10300309,- KČICZK

Limit of for the basic
scope

of cover:indemníty

Kč/CZKLimit pojistného plnění pro DPP O 01: 10.000.000,-

Limit of indemníty for DPP O U1:

Spoluúčast pro
základní rouah pojistného krytí: I-ť 000,- KČICZK

Deductible for the basic
scope

of cover: 000,-Kč [CZK

Spoluúčast pro
DPP 0 01: 10%, min. 1D ODD,vKČ/CZK

Deduclible for DPP O 01:

Generali Pojisrovns sidlem Eélehradská uz Praha z lZD 54 IČO 51559552, oiČ czsssom 273, ja zaosana ooohoamm rejstnku vedeném Měsltkým soudem PmIłi

značka l: zase člena/r Generali italském lVASS sm 155 email
spisová ie Swplny zapsané regislm pojišl'ovacicn skupin kiiantský lBE. uonaraii sarvingeneraIi



Pojistné období: 11. 08. ZOZD 1D. DS, 2021

insurance period:

V/a'l Praze dne/daie 29. 10. 2020

Lukáš PJ' Zeleně aíráneklng.

sp odpory o du speciali ta podpory obchodu

ngund Vojtěch

získateISké č. 831050446

J/21 ?o

oereraii Poisíovna sioiam Bělehradská 132 Praha z 120 54 ico 61359353 DlĚ czseomi 273, le zapsana oocnocním rajatríku vedeném Měsiským soudem praze,

spis/uva znañkz a 2356 le členem Skupiny Generali, zaPIané imlskérvi registru poiišlovacicn skupin, vedenem IVASS Klientský servis 544 (as las, generalr servis®generali


