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9)?Certificate of insurance

Tímto se pctvnuje. že

Herebv is confirmed. that

jméno name Český spolek horských průvodců

adresa eyess Va ň kovo náměstí 572/6» snánice, 602 00 Brno

lČO Nc 22727621

(dálejen wpajIstnik/pc›jištiăný")

(iiereařľel oci
CY

hn nej isured

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

has been connluded contract with

Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132i 120 84 Praha 2

(dale jen "pojistitel")

ne eaner ns

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

insurance No.: 2952860456Liability

ve prospěch pojištěného “Lynn Barry

in favor of the insured

Mezmárodni horský průvodce UIMLA. nar

UlNlLA International mountain leader dale oi binh

Rozsah krytí pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils

Pojištěni odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podminek pro pojisteni' odpovědností

VPP O 201 4/D'l„ Zvláštnícn pojistných podmínek pro p0jišteni odpovědnosti (oblast podnikani, vlastnických

a nájemních vztahůr individuálních rizik) ZPP O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek,

Liabilit
goven

General si ance Te arin Co iaiuons ii lh. Insurance

?r m c siirance r.: ar insi irance 'Jusl sri n anc ease relal 1d risk!

Zl 320 4/02 a Jolemenlan eura e terms

Zahranični pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Fureion i lií Cove aae e Europe
wr

p O n

Limit pojistného plnění pro Základní rozsah: 1D.UDO 000,- Kč'

Limit of lhdemnitv for the basic scope cover:

Limit DPP O 01: Kčpojistného plnění pro 10.000.000:

nii of indemnitj for DPP O D'l

Spoluúčast pro
zakladni ľOZSa h pojistného krytí: 5 DDD,- Kč

)eductible for ine oasic scope of cover DOG -Kč CZK

Spoluúčast pro DPP O 01: 10%. min, 1D 000,-Kč i'

Deductible foi DPF O D1

Pojistné obdobi: 11. OB. 2019 10. 08. 2020

insurance perlou

V Praze dne 25 09 2019
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Ing Mi Je ý Ing Zdene Šá áriek

upisovate upisovaiel

cmmi pojiszoine a s se slule'v aeiruam ia: Pes z :2354 lČO si 959859 oic czseezcirz jaxlpslná v oochodmvi rejsrm ved-né" mnm
:ms-i _, Prae

so sm značka a zase s e tie/'on salon, Geľerali zscssréi je ská-n „word po išiavacicr miss Klientský servis
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