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Certifikát O pojištěni

Certificate of insurance 9)?

Tímto se potvrzuje, Že

Herebv is uonfirmed. that

jmeno name Český spolek horských průvodců

adresa adres: Vañ kovo náměstí 572/6. Stranice. 602 00 Brno

IČOM 22727621

(dale jen "pojislnjk/pojistšný")

hereafter ..policy holderl nsureu

uzavřel/a smlouvu spojistnou

has been concludec contract with

Generali Pojist'ovna as. Bělehradská 132 120 aa Praha 2

(dále jen 'pojistitel")

i'herea/'ter insurer i

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Bouše David"

l n favor of the insured

Mezinarodni horský pruvodce UlMLA

UlMlA International mountain leader date 01 birth

e

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance penis:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojislných podmínek pro pojištěni odpovědností

VPP O 2014/01 Zvlášlnicn pojistných podmínek pro pOjiŠténí odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických

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

L ab
Illy ns trance goveriíen bV General l sr ance Terms ano Cond iioris tor Liab ty lnSl ranse

(VPP O 2014 01) Snecial insurance eims for Llahii iv insurance [business
ownersnip

and lease relations indiv otiai nsksi

ZPP O 2014 32 an: by Si 3P eme'ira lnSl ance terms

Zah ranični pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign nsurarice Coverage Europe !E O 01l

Limit pojistného plnění pro
Základní rozsa h: 10000000.- KČH'Z'

Limit of indemnity íor the basic
scope

of cover:

Limit pojistného pinéni pro DPP O O1: 10 000.000.- Kč/CZK

DPP O 01:Limit of índemnity for

Spoluúčast pro
zakladni rozsa h pojistného krytí: 5 000 › Kčiťz' '

Deductible fo r the basic
scope

of cover: 000.-KČ /CZK

0 min. 10Spoluúčast pro
DPP 01: 10%r 000.-Kč ; c'

Ded uctibie for DPF 0 01:

Pojistné obdobh 11. D8. 2019 10. DB. 2020

Insurance period:
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