
Certifikát 0 pojištění šášăFARCertificate nf insuranc

Tímto se potvrzuje, že

Hereb) I: conřirmed that

!méno Česky' spolek horských průvodců

adresa ao ess Vaňkovo náměstí 572/6 Stránice 602 00 Brno

IČO Na 22727621

(dáWeJen 'popstnik/popšténý')

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

nas neen concludet co mac!

GeneraH Pojišťovna as., Békehradská 132 120 B4 Praha 2

(dále len "Dolrsmel")

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

ISl "ICS 2952860456

ve prospěch pojištěného “Bartošek Stanislav”

m favor of the Insured

Mezinárodní horský průvodce UWMLA nar

UWMLA !memailonal mountam leader date of brrth

Rozsah krytí pojistná nebezpečí:

Scope of Cover ano msurancs Derils

Pojištění odpovědnost v rozsahu Všeobecných pojistných Dodmínek pro pouštění odpovědnosh

VPP O 2014/01, Zvláštním poiistny'cn podmínek pro pojištění odpovednostw (omast podmkání v1astmckých

a nájemních vzta h ů ínmvwduáíních nzwk) 7PP O 2014/02 a doplňkových popstných podmínek

LwabH ?1 nsurance Qovernea b\ Gene aH arms an anr it m non; for Ltab
Í)

nm ice

O 2C14 (1 1 ) ocet: :11 1r7surancí erms uac st ance rousw ess c ne ease ľP1ä ons wndn :WE ns

7DD Í) 70 D7 Sum em e

Zahraniční Opojistné Krytí Evropa (DPP 01)

Foreíoi nsu emce Coveraae EH
ope

np: D'

Límit pojistného plnění pro
základní rozsah: 10000000# Kč CZ)

L mit of for me basic of cover:indsmnity scope

Limit pojistného plnění pro
DPP O O1: 10.000.000.› Kč „Sit

Lím i! of indemnily foi DPP D D1:

5 Kč CZKSpoluúčast pro
Zakladni rozsa n pojistného krytí: 000,-

Dedi :linie foí ms scops
5 DOC (č ICZK

Spoluúčast pro
DPP O 01: 10% min 10 000,›KČ CZl

Deductlble for DPP O 01:

Pojistné období 11 08. 2019 10. 08, 2020

Insurance Derlcd

V Praze dne :are 25 09 2019

:Éenelűši Pojišťovna as. 5277
:7.7237

Š naxleľske obchoďy n reg on Franz

Ja nský Na aarxram 1655/12* lng Zdeněk afráñek,. i o SENERALI
-4021 haha A

upísovat upísovatel
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sp sova značka E zase 2 e osm/snu ny Generali zapsané v io skem ieg sw pci Šlovec U' s<vpi~ .ooonom miss Kiísntskv servis
844128 'as gere'alí a servis/Qgenersl


