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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 č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „NOZ") 

K pojistné smlouvě č. 4413267887 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. 
spojení: Raiffeisenbank a. s., č.ú. 2509930218/5500, 
Zapsaná v obchodnim 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) 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.

b) společnost nemá žádný podíl na kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovny, pro kterou sjednává pojištění.
c) žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovny nemají podíl na kapitálu ani hlasovacích právech společnosti.
d) 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.
e) Klient a ostatní dotčené osoby jsou oprávněni obracet se svými stížnostmi na společnost na níže uvedené instituce:

- vedeni 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 pojištění 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 zprostředkování 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
pojištění 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 předsmluvnich 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 uzavření pojistné smlouvy.

Klient byl před výběrem rozsahu pojištění seznámen i s pojistnými podmínkami pojistitelů a tyto pojistné podmínky jsou i 
součástí pojistné smlouvy, uzavírané s vybraným pojistitelem. Společnost upozorňuje klienta, že pojištění není koncipované jako 
pojištění, které kryje všechna existujicí rizika, která mohou nastat na předmětu pojištění a v souvislosti s předmětem pojištění. 
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Navrhované pojištění je řešeno jako kompromis skutečnosti, které byly zahrnuty do výběru produktu podle bodu 3) tohoto 
záznamu. Společnost výslovně upozorňuje klienta že: 
Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě 
právo na plnění. Výluky jsou obsažené v pojistných podmínkách. 
Příloha č.1 je zjednodušením smlouvy a nemůže zahrnovat všechny detaily, které jsou uvedeny ve smlouvě a pojistných 
podmínkách. 

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 informaci 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 vědomi, 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 vyhotoveni dokumentu obdrží pojišťovací zprostředkovatel, třetí vyhotoveni pojišťovna. 

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

V Brně, dne 10.6.2016 

Lesy měst� Brna, a.s. 
Ing. Jiří Neshyba 
ředitel
klient 
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UNIQA 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Zapsaná u Městského soudu v Praze. 
oddil 8, č. vložky 2012 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
IČ: 49240480 

Čislo dokumentu: 4333394823 
N3 438 052 Evidenční list vozidla (ELV) 

Číslo ElV 4333394823 Číslo pojistné smlouvy: 4413267887 

Klient 

Koresp. adresa 

Provozovatel 

Vlastník vozu 

lesy města Brna, a.s., RČ/IČ: 60713356, ADRESA: Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim 

Slav: Firma 

lesy města Brna, a.s., RČ/IČ: 60713356, ADRESA: Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim 

lesy města Brna, a.s., RČ/IČ: 60713356, ADRESA: Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim 

lesy města Brna, a.s., RČ/IČ: 60713356, ADRESA: Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim 

Oprávněná osoba• lesy města Brna, a.s., RČ/IČ: 60713356, ADRESA: Křížkovského 247/9, 664 34 Kufim 

") Plati pouze pro pojištěni vozidla a jeho součásti (KASKO, Skla apod.). 

Údaje o vozidle 

Čislo VTP  RZ(SPZJ VIN (č.karoserie)  

Druh, Tovární značka Terénní, NISSAN NP300 NAVARA DIESEL 2.3 DOUBLE CAB VISIA 

Motor· palivo, zdvihový objem, výkon D, 2298ccm, 120kW 

Rok výroby 2016 Ujeto km O Celková hmotnost v kg 3 01 O Mist k sezení 5 

Použiti Běžné použiti • podnikatel 

Nové vozidlo ANO 

Původ vozidla v ČR 

Pojišlěno na cenu bez DPH IČ dealera 25303147 Čislo faktury 31600114 Dne: 07.06.2016 

Zabezpečeni vozidla Bez zabezpečeni 

Za podnikatelské vozidlo se nepovažuji vozidla uvedená v UCZNoz/15 čl. 2 bod 19 � úklid taxi autopůjčovna požární nebezpečnY náklad nebo vozidlo s právem přednosti v iízdě. 
Bude-li vozidlo použito ve vyjmenovaných případech (e pojistitel oprávněn snížit pojistné plněni až o 70%. 

Údaje o ELV 

Navrhovaný počátek 13.6.2016 0:00 Automatické prodlužováni ANO Datum výročí 1.1.2017 Počátek pojištění je uveden níže pro každý pojistný produkt zvlášť. 

Vinkulace KASKO NE Čislo leasingové smlouvy Vinkulant: 

Povinné ručení 

Řídí se: UCZ/15, UCZNoz/15 a UCZIPOV/15 

Zvýšené limity 100 mil. Kč pN újmách na zdravl, 100 mil. Kč pfi škod;lch na majetku Počátek pojištěni 13.6.2016 Dohodnuté pojistné Kč 
Systém bonus, malus NE Výše bonusu O % 
Z uhrazeného pojistného za povinné ručení jsme na základě ustanoveni § 23a odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištěni odpovědnosti z provozu vozidla, povinni odvést 3% do Fondu zábrany 
škod České kanceláře pojistitelů. Prostředky tohoto fondu slouží k zábraně škod vznikajicich provozem vozidel, zejména k úhradě nákladů na pořízeni techniky, věcných prostředků a technologii 
hasičského záchranného sboru. 

Havarijní pojištění 

Řidi se: UCZ/15, UCZ/Kas/15 a UCZNoz/15 

KASKO KOMPLET 

Systém bonus, malus NE 

Pojistná částka 

Výše bonusu 

533 157 Kč 

O % Limit oprav Servis v ČR 

Spoluúčast 5% z pojistného plněni minim;llně S.000 Kč 

Skla STANDARD 
Řidi se: UCZ/15, UCZ/Kas/15 a UCZNoz/15 

Pojištěni všech skel se spolúčasti 500 Kč 

Asístenčnl služby 
Řidi se: UCZ/As/15 

Základní asistence UNIQA (ČR i zahraničí) 

Zavazadla 

Nebylo sjednáno 

Náhradní vozidlo 
Nebylo sjednáno 

Strojni pojištěni 
Nebylo sjednáno 

Pojl!těnl rilfkú 
Nebylo sjednáno 

Sedadla 
Řidi se: UCZ/15, UCZ/Kas/15 a UCZNoz/15 

Paušální systém Osobní automobily počet osob 5, 100 000 Kč smrt, 100 OOOKč trvalé následky, 100 Kč 
nemocniční odškodné 

Dohodnuté pojistné za všechny druhy pojištění uvedené na tomto ElV 

Splatnost pojistného a způsob spláceni je uveden v poJistné smlouvě. 

Čislo účtu klienta 

První splátka pojistného neuhrazena 

Počátek pojištěni 

Počátek pojištěni 

Počátek pojištěni 

Počátek pojištěni 

13.06.2016 

13.06.2016 

13.06.2016 

13.06.2016 

Dohodnuté pojistné 

Dohodnuté poJistné 

Dohodnuté pojistné 

Dohodnuté pojistně 

Dohodnuté pojistné 

Dohodnuté pojistné 

Dohodnutě pojistné 

Dohodnuté pojistné 

Celkem ročni pojistné 

Koeficient způsobu placení 

Výsledná výše pojistné splátky 

Zvláštní ujednáni Výjimka-bez nutnosti prohlídky vozidla, výjimka-bez nutnosti prohlídky čelního skla, Pojistník prohlašuje, že pojištěni vozidla bylo uzavřeno v 
souvislosti s jeho koupí a že pojistná částka vozidla se shoduje s jeho konečnou cenou na faktuře, faktura je přílohou tohoto návrhu., včetně 
pojištění činnosti pracovního stroje a to i mimo pozemní komunikaci 

Zpracováno programem UNIQA Auto i Volnost Internet 

 Kč 

 Kč 

O Kč 

O Kč 

O Kč 

O Kč 

O Kč 

Kč 

 Kč 

,000 

Kč 
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Klient i podepsaný zástupce pojistitele prohlašují, že vozidlo je v pořádku, bez jakéhokoliv viditelného poškození, což bylo zjištěno fyzickou prohlídkou vozu při sjednání pojištění. 
Odchylně od Závazné objednávky / smlouvy o výpůjčce telematické jednotky a její instalace se ujednává, že Klient není vázán dobou trvání pojištění min. 36 měsíců a v této souvislosti si 
nebude Pojistitel nárokovat žádný poplatek za předčasné ukončeni smlouvy. Toto ujednání nemá vliv na poplatek za demontáž jednotky a případné sankce za její včasné nevráceni. 

Převzal jsem zelenou kartu. 

V dohodnutém pojistném Je zohledněn způsob použiti vozidla, varianta pojištěni, a dalšl individuálně dohodnuté podmínky např. výše spoluúčastí, limit oprav apod. 
Předběžné pojištěni: Pojlslitel poskytuje dle čl. 4, odst. 4.7 VPP UCZ/15 předběžné pojištěni v rozsahu výše uvedeném. 

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu 
a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že tento ELV na uzavřeni pojištění odpovídá uzavřené rámcové pojistné 
smlouvě, mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s 
rozsahem a podminkami pojištění jsem srozuměn/a. 
Souhlasím s lim, aby UNIOA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zál<. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti 
související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištěni práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tim, aby mé osobní údaje byly 
poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Ve smyslu ustanovení§ 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené 
souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že 1sem byl dostatečně a 
srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění. a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s 
tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé případně kontaktovali za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a 

Pojistnlk žádá o úpravu pojistné smlouvy ve výše uvedeném rozsahu. Pojistnlk zároveň prohlašuje, že uvedená změna pojl!těnl, o kterou Udá, Je plně v souladu s Jeho pojistnými 
polfebaml. 

Jsou-li klient a provozovatel odlišnými osobami, pak provozovatel svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem klienta uvedeného výše. Je-li oprávněnou osobou klient nebo osoba 
odlišná od klienta i provozovatele, pak provozovatel svým podpisem výslovně souhlasí, aby právo na pojistné plnění nabyla oprávněná osoba uvedená výše. 

Prohlášeni o stavu vozidla: 

Pojistník prohlašuje, že pojištěni vozidla bylo uzavřeno v souvislosti s jeho koupí a že pojistná částka vozidla se shoduje s jeho konečnou cenou na faktuře, faktura je přílohou tohoto 
návrhu. Pojistník i níže podepsaný zástupce pojistitele prohlašuji, že vozidlo je v pořádku, bez jakéhokoliv viditelného poškozeni, což bylo zjištěno fyzickou prohlídkou vozu při 
sjednáni po;ištění. 

a pojistitele převzal 

Zpracováno programem UNIOA Auto i Volnost Internet 

Datum a čas založení návrhu: 

10.06.2016 13:10 

p2dp1s provozovatele 
i/esy města Brna, a.s. 

Je-li provozovatel současně pojistníkem, 
nepodepisuje se. 
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