
Certifikát o pojištění

Certificate of insurance

Tímto se žepotvrzuje,

Hereby is conñrmed, that

jmeno name Český spolek horských průvodců

adresa
ad ress Vaňkovo náměstí 572/6, Stranice, 602 00 Brno

ICO/ND 22727621

(dále jen "pojistník/pojištěný”)

(hereañer „policy hoideritnsureor')

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

has been concluded contract with

Generali Česká a.s.pojišťovna

Spálená 75/16 Nove' Město, 110 00 Praha 1, Česka republika

(dale jen "pojistite|")

(hereañer „InSureťJ

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna as Po spojeni aktivit

společnosti' Generali Pojišťovna as. a Ceska pojišťovna as. k datu 21.12.2019j'e pojistitelem dle tohoto

dodatku pojistné smlouvy Generali Česká pojišt'ovn a as., ICO: 45272956 sidlo Spálená 75/15, Praha 1, 110

00. Tam, kdeje v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jine smluvní dokumentaci zmlněna Generali

Pojišťovna a.s., mysli se tím Generali Česká pojišťovna as. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

(DPO) je: dpo@generaliceska.cz, kontakt na stížnosti je: stizn osti eneraliceskacz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952850456

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Kasperski Ludovic”

in favor of the insured

Mezinárodní horský Drúvodce UIMLA,

lnternalional mountain leader UIMLA date ol birrn

Rozsah krytí pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti

VPP O 2014/01, zvláštních pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti (oblast pod ni kan i, vlastnických

a nájemních vztahů. individuálních rizik) zpp O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek.

Liability insurance governed by Genera Insurance Terms and Conditions for Liability insurance

(VPP O 2014/01), SpeCial insurance Terms for Liability Insurance (business, ownership and Iease relations individual risks)

ZPP O 2014/02 and by Supplemeniary insurance terms

Zahraniční pojistné kryti Evropa (DPP O 01)

Foreign Insurance Coverage Europe (DPP O 01)

Limit základní rozsah: 10000000,- Kč/CZKpojistného plnění pro

Limit oi indemníty for the basic scope ol cover:

Limit plnění pro
DPP O 01: 10000000,- Kč/CZKpojistného

for DPP O 01:Limit of indemníty

Spoluúčast pro
základní rozsah pojistného krytí: '3 000,. KčICZK

Deductlble for the basic
scope

of cover: 5 000.-Kč ICZK

min.
Spoluúčast pro

DPP O 01: 10%, 10 000,-Kč/CZK

Deductible for DPP O 01:

canarair mislom sídlem eslonaoska 132, Praha 2, l20 u, iČo 61559869, DiČ czsesoolm, ja zspsaoa
obchodnim rei

rejSIřiku vedenem Měšlským soudem Praze,

spisuva
znacka a zase

js
členem skupiny Generali zapsana llalskem ragisrrú Parisrovacrsh rkuprn, vedeném IVASS Klientský 044 ice les, gsnsraii small se'ws@generali



obdobi: 114 08. 2020 10. 08. 2021Pojistné

Insurance period:

V/ai Praze dne/dale 29, 0, 2020

Z ěk ŠafránekLukáš Ing.

specialista P
chodu specialista pudpory obchodu

Zigmund Vojtěch

získatelské č. 831 050446

J/21 :91

Genevah Foiišl'uvna m'dlem Eěbhradska 132 Praha z 123 u !ČD 5155st DWČ czsesum 27m ,a zapsaná nbchním nwm vedenem Měs|ským soudem ?ram

značka 2565 menem walskem vedeném IVASS servis 544 158 1m :z e-:nml
smsma le sxupny Genarah zapsané registu pwšmmmn skupin, Khenlský generah sem5@generah


