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UNIQA 

Pojistitel: 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

Evropská 136, 160 12 Praha 6 
IČ:49240480 

POJISTNÁ SMLOUVA 
č. 2730317874

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Mě stského 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 4 713. 

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: 

Konec pojištění: 

Změna platná od: 

Pojistné období: 

01.01.2016 
01.01.2017 
05.09.2016 

1 rok 

s automatickým prodlužováním 

dodatek č. 001

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Místo pojištění, pokud není níže uvedeno jinak: 
ČR 

Kód adresy: 999999 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 částka v Kč pojistná hodnota spoluúčast v Kč 
22 166 063,- nová cena 10 % z poj. plnění, minimálně 10 000,-

0dchylně 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 4413267887. Pojištění 
jednotlivých strojů v této smlouvě končí momentem ukončení pojištění (odhlášce) v rámci uvedené 
flotilové smlouvě 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společná a závěrečná ustanovení 

Roční pojistné v dodatku č. 001: 
Způsob placení: 
Splátka pojistného: 

ročně 
1 

Alikvótní pojistné v dodatku č. 001: 3 084 Kč (za období od 05.09.2016 - 01.01.2017) 

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. 

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 2 (Celkem 5) 
Pojistná smlouva č. 2730317874 



Sleva za příznivý škodní průběh: 

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

Reálný škodní průběh 

do 10% 
do 20% 
do 30% 

Sleva 

10% 
7% 
4% 

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 05.09.2016. 
_(Q_ 

UNIQA 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

Odbo makléřské služby 

6 IČ: 4924048 

Markéta Prchalová 
odborný referent 

Ing. Stanislav Svoboda 
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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Evropská 136, 160 12 Praha 6 
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,,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 pojistná smlouva odpovídá 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 podmínkami pojištění jsem srozuměn/a. 

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. 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 zajištění práv a povinností 
plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, 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 jsem 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. 
případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým 
účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, a to také formou e-mailového sdělení nebo 
telefonického kontaktu." 
Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných 
klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění ( bez uvedení další specifikace pojištění). Toto 
prohlášení je činěno pro účely§ 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění. 

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

�u (\)LM.( G;. ............V....... , dne q ..................... . 

Za pojistníka a pojištěného 
Ing. Jiří Neshyba 

ředitel 

Zprostředkovatel: 

Zpracoval: 

LOYDEX, s.r.o. 

Bc. Miroslav Kycl 

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Evropská 136, 160 12 Praha 6 
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RZ VIN Č. TP Značka 

- 09 Hvoro 
B012174 Valtra 
8652930 U Mercedes-Benz 

-- Jenz 
B012180 Z Fendt 

-- TM4VST800FZ00226 Z AGAMA 

8027789 VALTRA 

8027800  ZETOR 

Typ Druh vozidla dle TP 
Zařazení do provozu 

Den Měsíc Rok 

HV 14 Přivěs nákladní 11 2009 
N111 E Traktor kolový 11 2009 
Actros 3348 AK Nákladní automobil 22 10 2012 
HEM 561 Z 1pracovní stroi 2012 
936 Vario Traktor kolový 25 10 2013 

LV14 
Pracovní stroj přípojný 

7 2015 
traktorový vvvážecí vůz 

N123 Traktor kolový (T1) 13 7 2015 
PROXIMA PLUS 90 Traktor kolow (T1) 5 9 2016 

Nová cena 
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Navrhované pojištění je řešeno jako kompromis skutečností, které byly zahrnuty do výběru produktu podle bodu 3) tohoto 
záznamu. Společnost výslovně upozorňuje klienta že: 
Všechna pojištěni mají definovány výluky z pojištěni, 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 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 pojištěni. 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 doporučeni 
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 informaci 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 5.9.2016 

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

záznam o potřebách klienta. slandarď plalný od 1.4.2014 

LOVO X s.r.o. 
Martin Pálka 
prokurista 
společnost 




