
Certifikát o pojištění

Certificate of insurance

Tímto se potvrzuje, že

Hereby is conñrmed. that

jméno name Český spolek horských průvodců

adresa adress Vaňkovo náměstí 572/6, Stranice, 602 00 Brno

IČO/No 22727621

(da'le jen 'pojistník/pojístený")

(hereaner „policy hclder/insured“)

uzavřel/a smlouvu ispojistnou

has been concluded contract with

Generali Česká a.s.pojišťovna

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha ii Česka' republika

(dálejen ”pojistitel")

(hereařzer „insurerü

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednana podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna as. Po spojeni' aktivit

společností Generali Pojišťovna as; a Ceská pojišťovna as.
k datu 21 .122019 je pojistitelem dle tohoto

dodatku pojistné smlouvy Generali Ceska' pojišt'ovn a as., ICO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1 i 110

00, Tam, kdeje v pojistných podmínkáçh, pojistn é smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmínena Generali

Pojišťovna as, mysli' Se ti'm Generali Ceska pojišťovna as Kontakt na pověřen ce pro ochranu osobních údajů

(DPO) je: dpo@generaliceska (LL a kontakt na stížnosti je: stiznosti@geneíaliceska cz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No.: 2952860456

ve Drospěch Doiišténého “Benešová Hana"

11' favor of the insured

Mezinárodní horská průvodkyné UIMLA,

Internationai mountalh leader UIMLA date of birth

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsah u Všeobecných pojistných podmínek pro pejištěni odpovědnosti

VPP O 2014/01. zvláštních pojistných podmínek pro pojištěni od pověd nosti (oblast podnikání, 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) Specia Insurance Terms for Liability Insurance (business DWnership and Iease relations, indiVidual risks)

ZPP O 2014/02 and by Supplementary insurance terms

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP O 01)

Foreign insurance Coverage - Europe (DPP O 01)

Kč/CZKLimit pojistného plnění pro
zakladni rozsah: 10000000,-

Limit of indemníty for the basic scope
ov' cover:

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

Limit of indemnity for DPP O D1:

základní rozsah Kč/CZK
Spoluúčast pro pojistného krytí: 000,-

Deductible for the basic
scope

of cover: 5 000.-Kč !CZK

mini 10
Spoluúčast pro

DPP O 01: 10%, 000,-KčíCZK

Deductible for DPP O D1:

Gene'ali ?misiovna sidlsm ae shradska' 132 Praha 2 izo eA, ico 51259569 Dičt czsascoi m je zapsaná obchodnirn rejstříku vedene'n Mestskýni soudem Prazei

Spisava znacka je űcncm Skuviny Generali, zapsarie iialskein I'eEiStru WIiŠtbt/aclch xkupmi vedeném lVAss Klientský w iea -lesi generaii email sewisgpeneraim



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

Insurance period:

V/at Praze 29 10 202C

Ing, Zdeně Šafránek

eciali ta
po

obchodu speci ta Podpory obchodu

Zigmund Vojtěch

ziskatelské č. 881 050446

.1/21

Generali Pališfovrta sidlEIVI Eélehmdska 132i Praha 2i i2a eAi ICO 61959869, oic CZSSQW1273iIa zapsaná obchodním rajslřiku Městským sovoeni Praze

spisová značka s 2555 al: členem Skupiny Generali, zapsal-le
i-eiskem registru Pmíšlovacich skupini vsoenam IVASS klientský au 'IES 15s, generali ai e-niait sems@penerali


