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Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

ability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Tóth ové Gabriela

i n iavor of the insured

Mezinárodní horská průvodkyhě UiMLA, nar

UIMLA internationia mountain leader date of birth

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:
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Pojištění odpovědnosti v rozse h u Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti

VPP O 2014/01. Zvláštnich p0jisiných podmínek pro pojisisní odpovědnosii (Oblasi podnikani viasinických

a nájemních vztahů. individuálních rizik) 7PP O 2014/02 a doplnkových pojisinych podmínek
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Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreiqr su eragee Europe ?PF

Limit pojistného plnění pro
Základní rozsah: 10.000.000r- Kč'

of indemniti far the basic scope of cover:

DPP O 01: Kč CZK
Lírriit pojistného plnění pro

10000000,-

lit of indemnity for DPP O 01

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

Dedl :i b ío !hc has of cover 5 000 (í: :ZK

Spoluúčast pro
DPP O 01: 10%, mín 10 000,-Kč '

)ec uctible ror DPP O

Pojistne období: 11. 08. 201 9 10. 08. 2020
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