
Certifikát 0 pojištění
1' 'T' GENERALI ČESKÁ. P0ČEŠIQÍ POJIŠÍOYNA

Certificate of insurance

Tím to se žepotvrzuje.

Hereby is caníirmed. that

jméno IklIle-I Český spolek horských průvodců

adresa adress Vaňkovo náměstí 572/6, Stránice, ?IIYA IIIII Brno

IČO/No 22727621

(dále jen "pojtslník/pojištěný")

(hereaítev „policy holderlinsureď')

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

has heen concluded contract with

Generali Česká pojišťovna a.s„

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

(dále jen 'pojistitel'J

(herealter ..insurer')

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednäna podle pojistných podmínek společností Generali Poj ištbvn a as Po spojení aktivit

společnosti Generali Pojišťovna as. a Ceská poj íšl'ovna a.s› k datu 21 .12.2019 je pojistitełem dle tohoto

dodatku Generali Česká IČO: sídlo Praha 110pojistné smlouvy pojišťovna as.. 45272956, Spálená 75/16, 1,

00. Tam, kde je v pojistných pod m Inkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvnl dokumentaci zmlnéna Generali

Se tím Generali Česká as Kontakt na ochranu osobníchPojišťovna 3.8.. mysll pojišťovna pověřence pro údajů

(DPO) je: dgo@generaliceska cz, ai kontakt na stížnosti je: sliznosli@generalíceska.cz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No.: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Rozum Vojtěch"

in favor of the insured

Národní horský průvodce ČR.

Nalional mounlain leader dale oi birlh

Rozsah krytí pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pnjištěnl odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

VPP O 2014/01 Zvláštnich polistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání. vlastnických

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

Liability insurance gaverned by General Insurance Terms and Conditions 'oi Liabilily Insurance

(VPP O 2014/01). Special Insurance Terms for Liabilily lnsuranoe (businessi ownership and lease relations. individual risks)

zpp O 201 4/02 and by Supplemenlary insurance terms

Zahraničn pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign lnsurarice Coverage Europe (DPP O O'l)

Limit základní rozsah: 10.000.000,- KělCZKpojistného plnění

for the

pro

basic of cover:Lim it of indemnity scope

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

Limit of indemnity for DPP 0 01:

Spoluúčast pro
základní rozsa h pojistného krytí: L1 000,- KČICZK

DeductiíJIe for the basic
scope

of cover: 5 000.-KČ /CZK

DPP O O1: 10%, min. 10 000,-Kč/CZKSpoluúčast

for

pro

DPP O 01:Deductible

Genemli Pollšlovnlš sídlem Bělehradská 1:2. nim2 120 so. ico El 559mm mi: 0599001273, jn zapuni obchodním ralsll'lku "daném Městským soudní“ Frllei
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obdobi: 11. OB. 2020 10, DB 2021
Pojistné

Insurance period'

V/a Praze dne/date 5 10. 2020

=\.

la.

Lukáš ín Ing. Zdeněk Šafráne

specialí la P dpory nhahnrli l specialista podp "V obchodu

Generali minima siciem Eolnhradská 132 Praha 2„ 121: em ico 51559559 DíČ. czsiasnoim. ,a zapsaná v obchodním ralslriku vadnném Městským
soudem meze

splsuvá
znacka u 2566 le cimm Skupiny Generali zapsané italském registru Pullšlnvacích skuPln

vedeném lVASS Kiieniský sewis im isa iaai generali email servls@general


