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Certifikát O pojištění

Certificate of insurance ?Št m):

GENERALI

Tímto se potvizuje, Že

is confirmed matHerebv

jméno name Český spolek horských průvodců

adresa Zí'ľčSS Va ň kovo náměstí 572/5i Stranice, 602 00 Brno

IČO Nc 22727621

(dale jen "pojístníklpojištěný")

[hereañel
policy

nc :ie nsured

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

has been concludeo contract with

Generali Pojišťovna as Bělehradská 132i 120 84 Praha 2

(dále jen "pojisiitei')

nereartei insurer')

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

insurance No.: 2952860456Liability

ve p ros pěch pojištěného “Bubnik Karel”

in favor of the insured

Mezinarodni horský průvodce UIMLA. nar.

UIMLA lnäematlonal mountaln leader, date of brnh

Rozsah krytí el pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance penis

Pajišiení odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

VPP O 2014/01i zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikani, vlastnických

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

Llabil
ly

insu a nce
governeo o\ ieral insurance Terms o :i Conditions 'or l iahi li\ Insurance

po O 2014 01) Special enris
rrir L at iiit lnsi ance mi isiness m iershin an lease ieia mi; lrid ia

7PP O 7014 fi? Jo» Šilrir er ieniarv isuranj er

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Fore or nsurence :í Europe [DPF DC

Limit pojistného Plnění pro
základní rozsah: 10000000.- Kč :ZK

Limit of índemnity for the basic scoos oi cover

Limit DPP O 01: 10000000.- Kč'pojistného pineni pro

lelt of indemnity for DPP O D1:

Spoluúčast pro
základní rozs a h pojistného kryti: 5 000,- Kč

Decluctible for the basic
scope

of cover 000 -Kč /CZK

Spoluúčast pro
DPP O 01: 1D°/or min. 10 000,-Kč . v“,

Deductible for DPP O 01

Pojistně období: 11. 08. 2019 10t 08, 2020

insurance period:

V :1 Praze dne 25. 09. 2019

Generah Poíišt'uvna 3.5. 5277

ší
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GENERAL!

Na
Panuim wssmev lng. Zdeněk Šal nek

unisovatel
„a 2. Praha 4

upisovalel

set-„rem Ee'eh'sdska 132 mm 2 ma; xco e- 559259 nc C169930'273Ganerlh ?mam/ra a s ,e mama v anchaunTn'u rąswku veumém Městskyn soudem v Pvaze

move mu; a zase a Ae a mw Skbpmy Guerah mm: v Hawkem regws'm na. š:a»amm mw vedersm wVAss Khunlský :em s“ was les Eenera cz Erna x swsggmm :z


