
Certifikát O pojištění

Certificate of insurance

Tímto se Žepotvuuje

Hereby is confirmed. that

jméno name Český spolek horských průvodců

agresa
adress Vaňkovo náměstí 572/5, Stránice, 602 OO Brno

ICO/Nc 22727521

(dále jen "pojistniklpojištěný")

(hereañer „policy holder/lnsured ')

uzavřel/a pojistnou smlouvu

has been concluded contract with

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75116, Nové Město, 110 UO Praha 1, Česká republika

(dale jen ”pojistitel')

(hereafrer „insurem

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmlnek společností Generali Poj išťovna as. Po spojeni aktivit

společnosti Generali Pojišťovna asLa Ceska pojišťovna as, k datu 21122019 je pojistitelem dle to hoto

dodatku pojistné smlouvy Generali Ceská pojišťovna a S , ICO' 45272956 sídlo Spálená 75/'16 Praha 'i 'i'iO

00V Tam, kde je v pojistných podminkáçh, pojistn é smlouvě nebo jine smluvní dokumentaci zmíněna Generali

Pojišťovna as, mysli se tím Generali Ceská pojišťovna as Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

(DPO) je dpo@general|ceska.cz, a kontakt na stížnosti je: stiznostl eneraliceska cz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Šesták Bohuslav”

in favor of the insured

Národní horský pruvodce ČR,

Nationai mountain leader date of birth

Rozsah krytí a poj istna nebezpečí:

Scope of Cover and Insurance penis:

Pojištění odpověd nosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti

VPP O 2014/01 Zvlaštn ich pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických

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

Liability insurance governed by Generai Insurance Terms and Conditions for Líabiiity lnsurance

(VPP 0 2014/0” Special insurance Terms for Liability Insurance (busmess ownershlp and iease reiailons inolVlouai risks)

ZPP O 2014/02 and by Supplementary Insurance terms

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign insurance Coverage 2 Europe (DPP O 01)

Limit pojistného plnění pro základní rozsa h: 1D.DDD.DDO,- KĎICZK

Limiř of indemníty for the basic
scope

of cover.

Limit pojistného plnění pro
DPP O 01: 10000000.- Kč/CZK

Limit of lndemnitý for DPP O 01:

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

Deductíble for the basic
scope

of cover: 5 000,-Kč ICZK

DPP O 01: 10%, mini 10 OOOJ-KČ'CZKSpoluúčast

Deductible for

pro

DPP O D1:

Generali Pojišťovna sídiem Bélehraaska raz Praha 120 u ico 61859669„ ch 0259900127; i: zapsaná obchodním relslrm vedeném Meslským soudem Praze

splsave znaäia E 2566 le clanem Skupiny General, zapsane relsiçem registru Wllšt'ovanicn skupin. vedenem iVASS KIlentSkÝ 544 les iSör uenerall sme. sewls®generzil



Pojistné období: 11. DB. 2020 10. 08. 2021

Insurance period:

V/Bt Praze dne/date ZSL 10. 2020

Lukáš Pí Ing. 20 k Šafránek

specialista pc
obchodu speci lsta podpory obchodu

Zigmund \'OJ'iecn

Zl'SkBteiské C. 831 050446

J/219

cenerel Pojišťovna a s
se sidiem Běiehradske 132 Praha 2 120 aa ico GIGSQSSQ ch czsgsnmm lezaosana v Dbďlixímm relsthkuBěiehradska 132 Praha 2, 120 M ico siesgsss, ch czegçlm1273, ie zaasana v ohmodnirn rerslrrku vedenem Městikým souMěstským soudem v Praze'

spisová Značka zase Skupiny Generali zapsané ltaiskern registru pollšťmc'lďi skupin. vedenem lvAss Klieníský 544 155 iSSr mneralr emar ::MSQqEnerail


