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Pojistitel: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

Evropská 136 
160 12 Praha 6 
IČ:49240480 

POJISTNÁ SMLOUVA 
č. 2730317874 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 

Pojistník: 

Lesy města Brna, a.s. 

Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim 
IČ:60713356 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B , vložka 4713. 

Pojištěný: 

Lesy města Brna, a.s. 

Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim 
IČ:60713356 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B ,  vložka 4713. 

Oprávněná osoba: 

Lesy města Brna, a.s. 

Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim 
IČ: 60713356 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B , vložka 4713. 

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění majetku 

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek - obecná část UCZ/14 se ujednává, že pojištění 

vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě. 

Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník 

podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů od podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli. 

Počátek pojištění: 01.01.2016 

Konec pojištění: 01.01.2017 

Pojistné období: 1 rok 

s automatickým prodlužováním 
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UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125 
IČ: 49240480 
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 
www.uniqa.cz 

Strana 1 (Celkem 5) 

Pojistná smlouva č.: 2730317874 



-----"Y"" ,r 

Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: 
ČR 
Kód adresy: 99·9999 

Poškození nebo zničení stroje a strojních zařízení - v rozsahu VPP UCZ/Str/14 a UCZ/Ele/14 
1. Motorová a přípojná vozidla a stroje vč. příslušenství a řídící elektroniky dle přílohy č. 1

pojistná hodnota pojistná částka v 

Kč ,- nová cena 
spoluúčast v Kč 

10 % z poj. plnění, minimálně ,-

Odchylně od VPP se pojištění vztahuje i na motorová a přípojná vozidla a stroje s přidělenou RZ 
Pojištění je platné pouze v souvislosti s flotilovým pojištěním č. smlouvy 4113267887. Pojištění 
jednotlivých strojů v této smlouvě končí momentem ukončení pojištění (odhlášce) v rámci uvedené 
flotilové smlouvě 

Roční pojistné: 

Společná a závěrečná ustanovení 

 
Způsob placení: ročně 
Splátka pojistného: Kč 

Splatnost pojistného: 01.01. běžného roku. 

Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického 
zpracování dat až o 1%, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3 VPP UCZ/14. 

Pojistné bude placeno na účet zplnomocněného makléře 
Peněžní ústav: Citibank, a.s., Evropská 178 v Praze 

Číslo účtu: 2509930218 

Kód banky: 5500 

Konstantní symbol: 3558 

Variabilní symbol: 2730317874 

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnocněného makléře. 

Smluvní ujednání: 

Odchylně od VPP UCZ/Ele/14, čl. 9, odst. 1 O a UCZ!Str/14, čl. 9, odst. 1 O se ujednává, že v případě 

úplného zničení předmětu pojištění bude plněno v časové ceně, pokud v době vzniku pojistné události 

přesahuje opotřebení 80 % nové ceny předmětu pojištění. 
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Sleva za příznivý škodní průběh: 

Na základě vyhodnocení reálného škodního průběhu za dobu hodnocení poskytne pojistitel 
jednorázový bonus dle následující tabulky: 

Reálný škodní průběh 

do 10% 

do 20% 

do 30% 

Sleva 

% 

 

Reálným škodním průběhem za hodnocenou dobu pojištění se rozumí poměr výše zaplacených a 
výše nahlášených (dosud nezaplacených) pojistných událostí vždy od počátku pojištění až do konce 
hodnoceného období k výši spotřebovaného pojistného (t.j. poměrný díl pojistného odpovídající počtu 
uplynulých dnů) od počátku do konce hodnoceného období. 

Způsob likvidace pojistných událostí: 

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na našeho prodejního poradce (makléře), 
který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. nebo na 
telefonní linku 488 125 125. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň 
variabilním symbolem. 

Pojistná smlouva obsahuje 5 listů a přílohu č. 1. 

V Brně, dne 21.12.2015. 

Ing. Stanislav voboda 

ředitel sekce makléřských služeb 

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami a 
doplňkovými pojistnými podmínkami, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy: 

UCZ/14 UCZ/Str/14 
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