
Certifikát pojištěni

Certificate of insurance

Tímto 5:1:: potvnują že

Hereby is confirmed, that

jméno name Český spolek horských průvodců

adresa
adress Vaňkovo náměstí 572/5, Stráníce, 502 OU Brno

iGO/No 22727621

(dále jen "pojisinik/pojištěný”)

(hereañer „policy hoider/insureď')

uzavřel/a pojistnou smlouvu i:

has been concluded contract with

Generali Česká a.s.pojišťovna

Späiená 75/16 Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká repubiika

(dále jen "pojistilel")

(hereañer „InSllreľ')

PREAMBULE

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna as. Po spojení aktivit

společnosti Generali Pojišťovna a.s._a
Ceská pojišťovna as;

k datu 211220153 je pojistitelem dle tohoto

dodatku Generali Ceská lCO: sídlo Praha 110pojistné smlouvy pojišťovna as, 45272956 Spálená 75/16 1

00. Tam, kdeje v pojistných podmínka'çh. pojistn e smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zminěna Generali

se tlm Generali Ceská as Kontakt na ochranu osobníchPojišťovna as, mysli pojišťovna pověřence pro údajů

(DPO) je: dgo@generalioeska.cz, a kontakt na stížnosti je: stlznosti@generaliceska.cz

Pojištění odpovědnosti č.: 2952860456

Liability insurance No: 2952860456

ve prospěch pojištěného “Szabados Peter"

in favor of the insured

Mezinarodni horský průvodce UIMLA, nar

international mounlain leader UiIViLA dale of binh

Rozsah krytí pojistná nebezpečí:

Scope of Cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti

VPP O 2014/01, Zvia'štních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických

nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 201 4/02 a doplňkových pojistných podmínek.

Liability insurance governed by Genera Insurance Terms and Conditions for Liability Insurance

insurance Terms for Insurance and lease relations individual(va O 2014/01), Special Liability (business ovvnership ris ks)

sz O 2014/02 ano' by Supplementary insurance terms

Zahraniční pojistné krytí Evropa (DPP C D1)

Foreign insurance Coverage , Europe (DPP O 01)

Limit základní rozsah: 10.000.000,- KčICZK
pojistného plnění pro

Limit of indemnity for the basic
scope

of cover'

Limit pojistného pinéni pro
DPF O 01: 10000000,- KČICZK

Limit of indemnity for DPP O D1:

Spoluúčast pro
základní rozsah pojistného krytí: lv: 000,. KĎICZK

Deductible for the basic
scope

of cover: 5 000,-Kč ICZK

DPP 01: min„ 10
Spoluúčast pro

O 10%, 000,-KčlCZK

Deductíhle for DPP O 01:

osnéiaii Polistovns !ldlem asiéhsosks 132 Praha z 120 SA, ico 61559569, DiČ. czsasum 773 ,é Zapsaná obcmdnim iéjslnku vedenem Městským soudem Praze

SPiSWa značka 2355 j. Skupiny General v zapsane ilalskern registru poišlovaaim skupin vedeném mass Kiisnsq servis 344 the me generaii errrlail serv›s@generail



Pojistné období: 11. OB. 2020 10. 03. 2021

Insurance period:

V/a'l Plaze dne/date 29, 10s 202D

Lukáš Pí Z ěklng Šafránek

specialista po obchodu
sp

alista POdPOľY obchodu

h

Zigmund Vejrec

čí 831050446
získatelské

4/21 r:

Generali sídlem eeismsaska Praha 120 ico oic obchodniln Vodenem soudemPollšlavna a s 1:2 z 54, 91359569, czassm1m. je zapnu: ulsltikv Mésukým Praze.

:prsou značka 2335 sjo usnam Skupiny Gmui, upunt italském registru pojišťovacích skupin mensi“ lVASS Kllenllký au 135 les, generali éansli sowis@psnmii.cz


