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Certifikát pojištěni šł
Certificate of insurance m):

GENERALI

Tímto se potvrzuje, že

is confírmed. thatHerehv

jméno na iie Český spolek horských průvodců

adresa earess Vaňkava náměstí 572/6i Stránicei 602 00 Brno

IČO h 22727621

(dale jen ”pojistník/pojištěný")

(nereaner Dolícv noloei ínsured

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

has been concluded contract With

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

(dále ien "pojisiitei')

the eaftei msure

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

insurance No.: 2952860456Liability

ve prospěch pojištěného “Tachezy Adam”

in favor of the insured

Národní horský průvodce, har

Nailonal muuntain leadei date of blrlh

Rozsah krytí pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and Insurance penis.

Pojištění odpovědností v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnost

VPP O 2014/01i zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědností (oblast Dodníkaníi vlastnických

a nájemních vztahůi individuálních rizik) ZPP 0 2014/02 doplňkových pojistných podmínek.
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Zahraniční pojistné kryti Evropa iDPP O 01)

FO insurs :E
\DC
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eiqn Coveraqe - Europe

Limit pojistného plnění pro základní rozsah: 10000000,- KČ'CZ*

L ml! of índemnity for the basic Scope or cover:

Limit DPP O 01: Kčs;pojistného plnění pro 100041000.-

Limit of índemnity tel DPP O 01

Spoluúčast pro
základní rozsa h pojistného krytí: 5 0004- Kčs?,

Deductíbls for the basic
scope

of cover. 5 000.-Kč CZK

Spoluúčast pro
DPP O 01: 10%, min. 10 000.-KČ 7

DeríLiclíbie íor DPP O 01

Pojistné období: 11. 08 2019 10 08. 2020

Insurance oeriodí

V Praze dne ale 25. 09. 2019
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