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Certifikát O pojištěni š] i
Certificate of insurance Ě.; WF

GENERALI

Tímto se potvrzuje. že

!S confirmec matHerebv

jméno name Český spolek horských průvodců

adresa :'ess Vaňkovo náměstí 572/6. Stránice. 602 OD Brnu

IČO s o 22727621

(dale jen “pojistnik/pojlštěný")

rhereaftei
poiiq

n: der'msured

uzavřel/a pojlstnou Smlouvu

has been concluded contract with

Generali Pojišťovna a.s.„ Bělehradská 132 120 54 Praha 2

(dále jen 'pojistite1")

nereaftev nsurer l

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

insu ance No.: 2952860456Liability

ve prospěch pojištěného “Bydžovský Jiří"

in favor of the insured

mezinárodní horský průvodce UIMLA nar

UIMLA International mountairi leader date of birth

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmlnek prc pojištěni odpovědnosti

vpp O 2014/01. Zvlášlnich p0jistných podmínek pro Doiišténl odpovědnosti (oblast Podnikání, vlastnických

nájemních vztahů. indiViduálnich rizik; ZPP O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek

Llability insurance gave ier U\ E1 isurance Terms anr Co id'lřons to Lial: [i lSl rance

l x 2014 :ji Soec al wsure ice im uk ar rence iousiness inersn ease relations ind Jidtia ris si

ZF'F| C 20 4/02 a Supplementa v l [E '15

7ahraniñní pojistné krytí Evropa (DPF' O 01)

Fc elq :urance Do
eraqe JDPOE

Limit pojistného Dlnění pro základní rozsa h: “3.000.000,- Kč CZK

Limit of indemnitv for the scooe cover:

Limit pojistného piněni pro
DPP 0 01: 10.000.000;Kč

lelt of indemnit) for DPP 0 01

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí: 5 UDD„- Kč

Deductible for !he basic
scope

of covei 000 KČ (CZK

Spoluúčast pro
DFF 0 01: 10%i mln„ 1G 000,-Kč .71'

Deductible for DPP O 01

Pojistné období: 11. OB. 2019 1D DE. 2020

Insurance
period:

v, Praze dne rate 25. 09 2019

r. Generali Pnlíšt'ovria as. 521'

muléłske
obcnoayr 'esho- ?vee'š/ă

Na Pam:: *sie izi

GENHN
141121 Praha 4

lng sky Ing Zdeněk hán

upisová uprsovaiel

Glnergl Pojistnvna a se Slcle'r De onoam :32 P-m z izo E4 lČD 61859859 DlC czeçsocizrs le zopsm v pomaw reislliku vedenerr Mestskýri moon v Praze

mm značka a Zmale claner'i Skupiny Gersrai i'alsku'n reg sin. pojišlovaeici' s<.pin věděnem lVASS kiionisky servis s44 ias -ěě gerěiaii cz ernai semisogsněraii e:


