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Generali Pojišťovna as., Bělehradská 132i 12D 84 Praha 2

(dále jen "pojistitel”i

he eaně ineti e

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liabilitv i surance Na: 2952860456

ve prospěch pojistěněho “Brožka Martin”

in favor of the lnsured

mezinarodni horský průvodce UIMLA. nar

UiNiLA International rnountaln leader date oi birtr

Rozsah krytí pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance pen

Pojíšleni odpovědnosti V rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti

VPP O 2014/014 7Viášinich pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti (oblast podnikani vlastnických

a naiemních vzta hü individuálních rizik) ZPP O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek

LlaDlll' nsti ance nc er J Generai insurance Terms and Cnndilinl Llao i) insu ahce

(VPP O 2014 (J il Snec Éli insurance erms íor ab litr ISLI u: less mersr ::se reiai nns individ risks

ZPP O Zl 02 and DV SIIDDierrie insura ice re ms

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

r-o nsllrance Co Euroi aPP i (
elqr ierage

Limit pojistného plnění pro
Základní rozsah: 10.000.000,r KČ

Limit of indeí
inírj

ioi let asic scooe o cover

Limit DPP O 01: Kčpojistného plnění pro 10 000000,.

Limit of indemnity tor DPP O 01

Spoluúčast pro Základní rozsah pojistného krytí: 5 000,- Kč ,

De tni the basic scope of co ei iCZK

Spoluúčast pro
DPP O D1: 10% min 10 000,-Kč

Det tct hle DPF 3 rvi

Pojistné období 11 08. 2019 10, 08. 2020

Insurance Dericd

V Praze dne 25 09 2019
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