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Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance Nc 2952860456

ve prospěch pojištěného DaHbor“Virág

in favor of the insured

Národní horský průvodce, nar

Nationai mountajn ieader dale of blrih

Rozsah krytí pojistná nebezpečí:

Scope oi Covet am neriis

Poiršlěni odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro DOJiŠiěni odpovědnost

VPP O 2014/01 Zviášinich pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti (obiast poonjkenr viasinjckých

a nájemních vztah ů indrvrduálnich rizik) ZPP O 2014/02 a dopiňkových pojistných podmínek.
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Zahraniční pojistné kryii Evropa (DPP C D1)
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Lirnil pojistného Dlněni pro Základní rozsah: 10.000.000,r Kč CZK

of indemn fm oasuc scene or co er.

Limit DPP O 01: 10.000.000j-Kčpojlstne'ho plnění pro

Limit of indemnity '( DPI

Spoluúčast pro
Základní rozsah pojistne'ho kryti: 5 000# Kč

Deductlk afo the aslc scc łOÍCO 5 OOU.›KČ CZ

Spoluúčast prc
DPF O O1: 10%, rnirL 10 000,-Kč CZK

Jednctible :OI DPP O D1

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