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Tímto se potvrzuje, Že

is confirmed. thatHerebv

jménu name Český spolek horských průvodců

adresa
adrese Vaňkovo náměstí 572/6v Stránice, 602 00 Brnu

lCO Na 22727521

(dale ieri "poiistriík/pojišiěriý')

!hereafter Delicv hülder isuredll

uzavřel/a pojistnou smlouvu

has been concluded contraci with

Generali Pojišťovna a.s„ Bělehradská l32i l20 84 Praha 2

(dale jen "pojisiiiei')

(hereai'iei irisu'e

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

insurance No.: 2952860456Liability

ve prospěch pojištěného “Šesták Bohuslav

in favoi of the insured

Na'rodrii' riarhorský průvodce'

National rriouritain leader dale of bmh

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí

Scope oi Cover and insurance perlls:

Pojisteni odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podminek prc poiišiéni odpovědnosti

VPP O 2014/01. Zvláštnicn pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti (oblast podnikani vlastnických

a náierrinicri vztahů* indivldiiálnich rizik) 7PF' O 7014/07 a doplňkových pojistných podminek.

Llabziii insurance :love nv General insurance Terms and Conditions for Liab lilvl sura me

(VF'F' O 2014/01) SDecEal insl ance e ns o Liability insurance idusiness O\ nersnia and lease relailnns ridividua risksl

ZPF O 2014/02 am. b\ Sunu e la ls ie

ZahraniČni pojistné kryii Evropa (DPP O 01)

Fnre url suraiice C nve
age

Fll one iDPF (7

Limit pojistného pinení pro Základní rozsah: 10000000: Kw;

Limit of indemnitv for the basic
scope

oi cover

Limit DPP O 01: Kčpojistného plnění pro 10000000,-

Limit oi' indemnity far DPP O 01

Spoluúčast pro
Základní rozsah pojistného krytí: 5 000i' Kč CZNZ

Deductible for the basic
scope

of cover 5 JOD ›KČ (CZK

Spoluúčast prc
DFP O 01: 10%i min. 10 000,-Kč CZK

Deductib Íol DPP O 01

Pojistné období: 11. 08. 2019 -10. 08. 2020

insurance period:
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