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Tímto se potvrzuje, Že

is conflrmed. thatHereby

jméno name Český spolek horských průvodci

adresa
adress Vaňkovo náměstí 572/5. Stránica 602 UD Brno

!CO No 22727621

(dále Jen 'pojistník/popšténý')

me eañew so no de vec z

uZaVřeHa pojistnou smlouvu

has been concíudec com ac (r

Generali Pojišťovna as.. Běhehradska' 132V 120 84 Praha 2

(dále jen pojwsmeľ')

hereañea msurer 1

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance 2952860456

ve prospěch pojištěného Martin”“Pospíchal

in favor of the insured

Národní narhorský průvodce,

Naiionai mouniain łeader date ofbrth

Rozsah krytí pojistné nebezpečí:

of Co vel' ant insl ra ice DerilsScope

Poiišlěni' odpovědnosti v rozsahu Všeobecných popsaných podmínek pro pojištěni' odpovědnosti

VPP O 2014/01, Zvłášmich pojistných podminek pm pojištěni' odpovědnosti (obiasi podnikání, viastnických

a nájemních vztahür Individuáinich rizik) zpp O 2014/02 a doplňkových poiismých podmínek.
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Zahraničn: Doiistne krytí Evropa (DPP (7 01)

F0
eigr

Cr e aue , Eu DDS D 30

Limit pojistného plnění pro
základní rozsah' 101300000,- Kč CZK

Limit of indemnily for the DESIC
scupe co

Limit DPP O 01: Kč' :ZK
pojistného plnění pro ”1.000.000,-

Limit of indemnitv for DPP O m

Spoluúčast pro
základní rozsah pojistného krytí: 5 OOOr KČJCZK

Dedl CU Dle Yoi tl has scene of cover: ÚGOsKČ CZK

Spoiuúčast pro
DPP O 01: 10%, min. 1D 000.-Kč ' '

Deducilbie for DPP O 01

Pojistné obdobi: 11, OE. 2019 *10. 08. 2020

insi cs ::e D(
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