
Certifikát o pojištění

Certificate of insurance

Tímto se potvrzuje, že

Hereby Is confirmed, that

jméno name Český spolek horských průvodců

agrese ad ress Vañkcvo náměstí 572/6, Stránice. 602 00 Brno

ICO/No 22727621

(déle jen ”pojisin ík/poJištěný')

(hereafter „policy holder/insured')

uzavřel/a pojistnou smlouvu

has been Concluded contract with

Generali Česká as.po] išt'ovna

Spálená 75/16, Nové M ěsto, 110 00 Praha 1 Česká republika

(dáie jen ”pojísutei')

(hereafter .,msurer“)

PREAMBULE

Pojistná smiouva Je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generaii Pojišťovna as. P0 spojení aktivit

společnosti' Generali Pojišťovna as. a Ceska' pojišťovna as. k datu 21.12.2019]e pojistitelem dle to hoto

dodatku Generali Česká IČO: sldlo Praha 11Dpojistné smlouvy poj lšťovna as., 45272956 Spálená 75/16. 1,

00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zminěna Generali

se tím Generali Česká a s Kontakt na ochranu osobníchPojišťovna as., myslí pojišťovna pověřence pro údajů

(ppc) je: dgo@generaliceskarcz, a kontakt na stlžností je: stlznosti@generaliceska.oz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance N04: 2952860456

ve pros pěch pojištěného “Bailey Bill"

in favor of the insured

Mezinárodní horský průvodce UIMLA

international mountaln leader UlMLA date of blrth

Rozsah krytí aj pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsah u Všeobecných pojistných podmínek pro pojištěni odpověd nosti

VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosti (oblast podnikání. vlastnických

a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 20 i 4/02 ei doplňkových pojistných podmínek.

Líabííny insurance goveíned by Geneía Insurance Terms and Conditions v'or Liabíiííy Insurance

O Insurance Terms foí Insurance and lease relations. individual(VPP 2014/01), Special Liability (business, ownership risks)

sz O 201 4/02 and by Supplementary insurance terms,

Zahraniční pojistné krytí Evropa (ppp O 01)

Foreign Insurance Coverage - Europe (ppp O 01)

Limit pojistného plnění pro
základní rozsah: 10„UDD,OOO,- KČICZK

Limit of indemnity for the basic scope of cover:

Limit pojistného plnění pro
DPP O 01: 10.0DD.OOD,~ Kč/CZK

for DPP O D1:Limit of indemnity

Spoluúčast pro
základní rozsah pojistného krytí: u BOD,- Kč/CZK

Deductible for the basic
scope

of cover: 5 DGD,~Kč !CZK

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

Deductible for DPP O D1:

Generali Fujišl'ovm sdlem Eelenradska iazi Praha z iZU 54 iČo E'I mass DiČ czossoaim, je umariá obchodním rejstříku vedenem Městský/n moon szei

Spisová mezi.; e we Is clenem Skupiny oenmh, upsané rztskěm registn. pojiítovacicn skupin, vederém IVASS klientský 544 tSB lsei Generali E'mai semslgenoíeii



období: 11. 08. 2020 10. 08. 2021
Pojistné

Insurance period:

V/a: Praze dne/date 29. 10. 2020

Luke' Zd k ŠafránekIngo

sp pod obchodu spe ista POÚPGW obchodu

Zigmund Vojtěch

získatelské č. 831050446

»1/21 9

Praha izo ico ch Obchodním vsoonén soudemGenerali Pojist'ovna sioiain Eělaoradsná 132 z są alesssse, czassooi 271 I: zapsaná rejstříku Městským meze

spisová značka ms ,a aanan Skiioiny Gerera'ii zapsane v ilalskeni fWISVu noiišrmaairh skupin vedeném ivAss kiianiský sam au 153 ieai generall e-mEi sems®geneíaii


