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Pojištění odpovědnosti Č.: 2952860456

Liabi m insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného Jakub"“Cejpek

in íavor of the insured

Mezinárodní horský průvodce UiMLAr nar
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Rozsah krytí a pojistná nebezpečí'

Scope of Cover and lnSt rance nenls:

Pojištění' odpovědnosti v rozsah u Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti

VPP O 2014/01, Zviáštnich pojistných podmínek pro pojištění odpovednostj (oblast podnikání, vlastnických

a nájemních vztahů individuainich rizik) ZPP O 2014/02 a dopinkových pojistných poorninek
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Zahraniční pojistné kryti Evropa (DPP O 01)

FC .nvç ani: Europe (DPF OO

Limit pojistného pinění pro
zákiadni rozsah: 10000000,. Kč C2

for the ›asic :t coveLímitofindemnitj scops

Limit pojistného pinění pro DPP O 01: 10000000,- Kč CZK

Limit of indemnity fol DPP O 31

Spoluúčast pro Zákiadni rozsah pojistného krytí: 5 000,- KčiÍ'
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ni

cc er: L- 000.- 'kč 'CZK

Spoluúčast pro
DPP O D1: 10%v min. 10 000.-KČ ' ,

Deductible tor DPP n 01:
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