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Informace sdělované podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí v platném znění (dále jen „ZPZ") a záznam o předsmluvním jednání podle 
zákona 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ") 

K pojistné smlouvě č. 4113267887 uzavírané u UNIQA pojišťovny, a.s. 

Identifikace účastníků záznamu: 

Lesy města Brna, a.s., IČ: 60713356, sídlem Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim, zastoupena Ing. Jiřím Neshybou, ředitelem. 
(dále jen „klient" ) 

LOYDEX s.r.o., IČ: 63487519, sídlem Brno, Ptašínského 3, PSČ: 602 00, zastoupena Martinem Pálkou prokuristou, bank. 
spojeni: Citibank Europe pic, č.ú. 2509930103/2600, 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 21490, a v registru pojišťovacích 
zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí české národní banky pod č. 000001 PM jako pojišťovací makléř 
a pod č. 000525PA jako pojišťovací agent 
(dále jen „společnost") 

tímto dle ustanovení (§21 ZPZ) a v souladu s §  2789 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku výslovně písemně 
informuje klienta o následujících skutečnostech: 

a) 

b) 
c) 
d) 

společnost je evidována v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeného 
českou národní bankou, který je dostupný na www.cnb.cz nebo na adrese ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1. 
společnost nemá žádný podíl na kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovny, pro kterou sjednává pojištěni. 
žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovny nemají podil na kapitálu ani hlasovacích právech společnosti. 

e) 

společnost je provizně odměňována pojišťovnou, pro kterou sjednává pojištění, na základě smlouvy o obchodním 
zastoupení provizemi a odměnami za péči o pojistný kmen a výše provize je u každého produktu i pojistitele odlišná. 
Klient a ostatní dotčené osoby jsou oprávněni obracet se svými stížnostmi na společnost na níže uvedené instituce: 
- vedení společnosti LOYDEX s.r.o. - tel. +420 541 233 555, e-mail: sekretariat@loydex.cz.
- Česká národní banka - tel.: +420 224 411 111, e-mail: podatelna@cnb.cz
- příslušná pojišťovna u které je pojištěni uzavřeno

f) Společnost má smluvní povinnost zprostředkování pojištění pro více pojišťoven ve smyslu §21, odst 6b ZPZ, při kterém
neposkytuje analýzu podle § 21, odst. 7 ZPZ, pokud není klient s ohledem na charakter zprostředkované pojistné smlouvy
informován o jiném způsobu zprostředkováni pojistné smlouvy.

Záznam o jednání s klientem: 

1) Požadavky a potřeby klienta:
Klient má zájem o škodové pojištění v rozsahu zaznamenaném na příloze tohoto záznamu. Klient nemá žádné další zvláštní
požadavky.

2) Pojistný zájem:
Klient má zájem uzavřít pojištění z důvodu ochrany života, zdraví či majetku svého nebo cizího. V případě zájmu ochrany jiné
osoby, je zájemce povinen na žádost pojistitele nebo společnosti, osvědčit svůj pojistný zájem.

3) Skutečnosti ovlivňující výběr produktu
v pořadí dle důležitosti stanovené klientem:
a) Údaje o osobě klienta
b) Výše pojistného nabízená pojistitelem
c) Rozsah pojišťovaných rizik v nabídce pojistitele a potřeby klienta

4) Důvody, na kterých společnost zakládá výběr daného produktu:
Společnost postupovala při výběru pojistného produktu podle bodu 3) tohoto záznamu a vzala v úvahu portfolio produktů více
pojistitelů a nabídky pojistitelů poskytla klientovi i k jeho vyhodnocení. Klient se seznámil s obsahem nabídky a rozhodl o výběru
pojištěni v rozsahu uvedeném na příloze tohoto záznamu. Pokud je v příloze uvedeno více variant pojištění potom platí ta varianta
která je zvýrazněna a/nebo ta která je zahrnuta do celkového součtu pojistného.

5) Nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabídnutým pojištěním ve smyslu §2789 NOZ
Pojišťovací zprostředkovatel je pojišťovnami pověřen k tomu, aby v rámci předsmluvních jednání upozornil klienta na případné
nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Pojišťovna může upozornit klienta na takové případné nesrovnalosti,
zjistí-li je až dodatečně, i po uzavřeni pojistné smlouvy.

Klient byl před výběrem rozsahu pojištění seznámen i s pojistnými podmínkami pojistitelů a tyto pojistné podmínky jsou i 
součásti pojistné smlouvy, uzavírané s vybraným pojistitelem. Společnost upozorňuje klienta, že pojištění není koncipované jako 
pojištění, které kryje všechna existující rizika, která mohou nastat na předmětu pojištění a v souvislosti s předmětem pojištění. 
Navrhované pojištěni je řešeno jako kompromis skutečností, které byly zahrnuty do výběru produktu podle bodu 3) tohoto 
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záznamu. Klient si je vědom nesrovnalostí specifikovaných výše (pokud nějaké takové existují), tyto akceptuje a dobrovolně 
uzavírá pojistnou smlouvu k nabízenému pojištění. 

6) Prohlášení klienta:

Na základě předsmluvních informací a údajů od klienta, byl vyhotoven tento záznam z jednání. Klient potvrzuje, že byly
zaznamenány všechny sdělené potřeby a požadavky, a že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy. Klient dále potvrzuje, že
zaznamenané potřeby a požadavky odpovídají poskytnutým informacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se pojištění. Klient
si je vědom toho, že údaje, které během jednání o uzavření pojištění zamlčel, či z jakéhokoliv jiného důvodu nesdělil, nemohou
být v záznamu a v následných doporučeních zohledněny, a že takový chybějící údaj může ovlivnit výběr nebo doporučení
vhodného produktu. Tento záznam z jednání nezavazuje žádnou ze stran k uzavření pojištění, ale je jen podkladem pro 
vyhotovení pojistné smlouvy. Pojistná smlouva bude uzavřena přímo mezi klientem a pojistitelem, kde až následná pojistná
smlouva, je závazkem upravujícím rozsah pojištění a strany takto uzavřené pojistné smlouvy jsou vázány obsahem pojistné
smlouvy a plní v rozsahu tam stanoveném.

Klient bere na vědomí, že tento dokument, spolu s uzavřenou pojistnou smlouvou, slouží pojišťovně pro vyhodnocení 
požadavků klienta ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb. 

Klient svým podpisem potvrzuje, že jeho požadavky a potřeby související se sjednávaným pojištěním jsou zaznamenány 
jasně, přesně, úplně a srozumitelně a informace mu byly také poskytnuty srozumitelně a to před uzavřením pojistné smlouvy. 
Záznam těchto požadavků, potřeb a informací odráží všechny podstatné skutečnosti a že převzal originál tohoto dokumentu, 
druhé vyhotovení dokumentu obdrží pojišťovací zprostředkovatel, třetí vyhotovení pojišťovna. 

Nedílnou součástí tohoto záznamu je příloha, která zaznamenává poptávaný rozsah pojištění, nabízené ceny a variantu pojištění 
kterou klient zvolil. 

V Brně, dne 22.12.2015 

Lesy města Brna, a.s. 
Ing. Jiří Neshyba 
ředitel 
klient 
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prokurista 
společnost 




