
Certifikát pojištění

Certificate of insurance

Tímto potvrzuje. že

Hereby is confirrned that

jmeno name český spolek horských průvodců

adresa adress Va ň kovo náměstí 572/5i Stranice, 602 00 Brno

IČO/'No 22727621

(dale jen "pojlstnik/pojištěný')

(hereafter „policy holder/lnsured

uzavřel/a smlouvupojistnou

has been conctuded contract with

Generali Česká a.s.pojišťovna

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1i Česká republika

(dále jen ”pojistitel”)

(herearier insurer')

PREAMBULE

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

Generali Ceská k datu dle tohoto
společností Pojišťovna as; pojišťovna as, 21.12.2019je pojistitelem

dodatku Generali Ceska' ICO: sídlo Praha 110pojistn é smlouvy pojišťovna as., 45272956, Spálená 75/18, 1i

OO. Tam, kde je v pojistných podmínka'çh, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmíněna Generali

Pojišťovna as., myslí se tim Generali Ceska' pojišťovna as. Ko ntákt na pověřence pro ochranu osobních údajů

(DPO) je: dpo@genera|iceska g
kontakt na stížnosti je: stiznosti@generaliceska.cz

odpovědnosti č.: 2952860456Pojištění

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Bouše David"

In favor of the insured

Mezinárodní horský průvodce UIMLA,

InternahonaW mountam !eader UIMLA date af bi nh

Rozsah krytí pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění od pověd ností v rozsah u Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

VPP O 2014/01, ZVWáštn ich pojistných podm inek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikáni vlastnických

a nájemních vztahů, individuáiních nzi k) ZPP O 2014/02 doplňkových pojistných podmínek.

Liabiiiiy insurance goveíned by Generali Insurance Terms and Conditions for Liapiiiiý Insurance

(VPP O 2014/01) Speciai Insurance Terms for Liability Insurance (business ownership and iease relations individual risks)

ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms.

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign Insurance Coverage - Europe (DPP O D'l)

Limit základní rozsah: 100001100,- KČ/CZKpojistného plnění pro

Limit of indemnity for the basic scope of cover:

Limit plnění pro
DPP O 01: 104000000,- KČVCZKpojistného

O 01:Limit of indemnlty for DPP

Spoluúčast pro
základní rozsah pojistného krytí: L1 000;- KčlCZK

Deductible for the basic
scope

of cover: 5 DUD.-KČ lCZK

1U
Spoluúčast pro

DPP O D1: 10%í min. 000,-KČJCZK

Deductible for DPP O D1:

Generali Poisiaýna sldlem Eělehvadská 132 Praha z 120 54 lČO si sssess, Dlť: czaesuoizva, le zapsaná obnhounim rejslřiku vedeném Mésiským soudem Praze

splsuva znackz a zase je Skupiny Generali, zapsané l'slskem registru PDIlŠl'Dvaclch skupin vedeném lVASS Klíanlský 344 les 1m genemll z email servis®qenerall



Pojistné období: 114 08. 2020 10. O8. 2021

Insurance period:

V/El Praze dne/dale 29V 10. 2020

Lukáš Zdeně afráneklnga

specialista obchodu spscialj pndpow obchodu

VojtěChngund

ziskatelské č. 881 050446

..l/21

Praha '20 obchodním vedenern :casemGenerali Poilslowia sidle'ri Bělehraoská 132 z są lČO 91959999, DlČr czsssmma ls zapsaná ieisnixu Meslským Praze.

spisová značka s ms Skup ny Generali zspssne v lialskem registru pehsrevseich skualn vedenem lVASS KIlerlLšky w isa les senarei email. semisggenerelí


