
Certifikát O pojištěni

Certificate of insurance
ŠJŠC3?

Tímto se potvrzuje, Že

is confirmed thatHereby

jméno nehie Český spolek horských průvodců

adresa
adress Vaňkovo náměstí 572/6v Stráníce, 602 00 Brno

lCO Nc 22727621

(dale jen 'pojistnÍk/pojíštěný")

hereafter Dolicv holder/insureďl

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

has been concludecl contract with

Generali Pojišťovna a.s.„
Bělehradská 132 12C 84 Praha 2

(dale jen 'pojistiiei ')

ihereaftei isurer ›

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance NO.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Smolný Roman

in favor of the ínsured

Mezinárodní horský průvodce UIMLA. nar

UllVlLA international mountain leader date of birth

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsa h u Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti

VPP O 2014/01 Zvláštních pojistných podmínek pro pOjišlění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických

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

abiliti insurance Governed oi General nsuiance Terms an: Donditions íor Liab i) insurance

)7n m ni Soeczal insii ance lel ns for Liabi itV insurance iousiness owners: and ease relations individual

ZPP L 20 02 Im Sun iie neniarv insurance te his

Zahranični pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Fu
9"

insu ance
eiage Europe (DPP C 01

Limit pojistného plnění pro
Zakladni rozsah: 10000000.- Kč CZK

Limit of índemnity for the basic scope of cover

Limit DPP O 01: 10000000,- Kčpojistného plnění pro

Limíi of índemnity for DFP O D1:

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí: 5 000,- Kč CZK

Deductible for the nas c scope of cover: 5 000.-KČ /CZK

Spoluúčast pro
DPP O 01: 10%. minl 10 000.-KČICZK

Deductíble for DPP O 01:

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

insurance period

V ar Praze dne date 25. 09 2019

Senere Poiišt

nokie-*sko sbcnooy , region :vraha

tlEYlÍlitLl

Nap ioi room?'o/iZ

lnq Miloš asa Na varuaoi 'iu iac 21 Praha 4 lng Zdeněk

upisovatei upisovaiel

General Pojistovns z s ssssisr Been'acske '32 Pranež izcss 'co s-ssgssg DiC czsesac-zn ezacwco e- 559539 oic czeesac- 273 e zapsaná v obchodním rčis'riki. vedere'n Mšsiskvn souden i Praze

/ederem ivass m-eeiss smís: sc 1a značka e 26862 e clenem Skvpry eéieréi zaasa'ie \ lialskeri regisru ooj sravzi: cn skupin kiiériský servis gonors sew'ngere'aii i::


