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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení obchodní přátelé, milí klienti,
v roce 2012 Servisní pojišťovna a.s. pokračovala ve vytyčené strategii rozvoje
z minulých let. Kromě již zavedené spolupráce s partnery z řad makléřských
společností jsme nově začali nabízet naše produkty havarijního pojištění také
prostřednictvím internetových portálů. U tohoto, pro nás nového prodejního kanálu,
jsme zvolili namísto marketingových akcí a investic do propagace, vložit tyto
prostředky přímo do produktu a tedy výrazně zvýhodnit jeho cenu a dostupnost pro
širokou klientelu.
Tento nový směr, kterým jsme se v naší činnosti vydali, pro nás skutečně
znamenal velmi výrazný nárůst nových klientů, meziročně o 300%. Jinými slovy, co
se týče počtu nově uzavřených smluv, byl pro nás rok 2012 vůbec nejúspěšnější
v celé dosavadní historii.
V důsledku náročnosti zavádění prodeje produktu přes internet a výše
uvedené podpory, vytvořila pojišťovna v roce 2012 provozní ztrátu. Již v průběhu
druhého pololetí však docházelo k dílčím změnám, které měly za cíl nejen maximální
snížení nákladů na pořizování nových smluv, ale také velmi důsledné potírání
pojistných podvodů.
Naším cílem v příštích letech je stabilní rozvoj, zavádění nejnovějších
technologií a postupů od momentu sjednání pojistné smlouvy až po ukončení šetření
a likvidaci případné pojistné události.
Dovolte nám touto cestou poděkovat všem našim stávajícím i novým klientům,
obchodním partnerům a zaměstnancům za dosavadní spolupráci. Vážíme si toho a
přejeme všem, aby i rok 2013 byl plný osobních i pracovních úspěchů.

JUDr.Ing. Ladislav Samohýl
předseda představenstva
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Vrcholové orgány pojišťovny
Představenstvo společnosti
Předseda představenstva
JUDr. Ing. Ladislav Samohýl od 27. 9. 2012
Členové představenstva
Ing. Jiří Sukop od 27.9. 2012
Dozorčí rada společnosti
Předsedkyně dozorčí rady:
Mgr. Helena Machálková od 27.9. 2012
Členové dozorčí rady:
Radmila Jašová od 27.9. 2012
Antonín Macháček od 27.9. 2012

Organizační struktura
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Přehled všech provozovaných činností…....Havarijní pojištění motorových vozidel
Hodnota vlastních zdrojů……..……………..………..…………………...108 248 tis. Kč
Požadovaná míra solventnosti………….………………….………….……90 000 tis. Kč
Poměr mezi hodnotou vlastních zdrojů a požadovanou mírou solventnosti..….1,2028
Zajistná smlouva je uzavřena s Hannover RE, Hannover. Zajištění je sjednáno
formou Excess of Loss (zajištění škodního nadměrku) pro škody nad 400 tis. Kč.
Odměna zajišťovny za rok 2012 činila…..……………………………………1.246 tis.Kč
Podrozvahové závazky:……………………………...……….…...…………………nejsou
Významné zálohy:
SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK a.s. 107 tis Kč záloha na opravy motorových
vozidel, plnění bude v roce 2013.
Ostatní zálohy jsou nevýznamné.
Dlouhodobé významné pohledávky pojišťovna nemá.
Dlouhodobé závazky účetní jednotka žádné nemá a to ani z operací přímého
pojištění ani z operací zajištění.
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje - z hlediska typu činnosti účetní jednotky není
nutné provádět žádný výzkum ani vývoj.
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích - činnost
účetní jednotky nemá negativní vliv na životní prostředí, proto není nutno vyvíjet
aktivity v této oblasti.
V oblasti pracovněprávních vztahů klade účetní jednotka velký důraz na kvalifikaci
svých zaměstnanců, a proto se zaměstnanci zúčastňují školení.
Předpokládaný vývoj činnosti - rozšiřování nabídky produktů v oblasti havarijního
pojištění motorových vozidel, zvyšování počtu smluv v pojistném kmeni, rozšiřování
spolupráce s leasingovými společnostmi a získávání nových obchodních partnerů z
řad makléřů i prodejců vozidel, zkvalitňování služeb i za pomoci nového
softwarového řešení všech oblastí činnosti pojišťovny.
Organizační složku podniku v zahraničí Servisní pojišťovna a.s. nemá.
V případě finančního umístění, kterým jsou cenné papíry, se pojišťovna chová jako
vysoce konzervativní investor. Z cenných papírů vlastní pojišťovna pouze státní
dluhopisy České republiky, čímž se snaží minimalizovat a eliminovat rizika vyplývající
z výkyvů na finančních trzích. Podrobně jsou tyto cenné papíry specifikovány v
Příloze k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy.
Akcionáři: JUDr. Ing. Ladislav Samohýl…...…………………...…………………… 98%
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Servisní pojišťovna a. s.
Příloha k roční účetní závěrce za účetní období 1.1.2012 – 31.12.2012
sestavená dle vyhlášky č. 502/2002 Sb.
Servisní pojišťovna a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18.7.1997 –
právní forma akciová společnost, IČ 25345150.
Sídlo společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku: Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín –
Louky
Předmět podnikání: provozování pojišťovací činnosti a činnosti související.
Povolení k provozování činnosti získala společnost 2.7.1997. Pojišťovna se zabývá
pojišťovací činností od října roku 1997 a specializuje se na havarijní pojištění
motorových vozidel na území ČR.
Základní kapitál činí 90.000.000,-- Kč a je splacen. Základní kapitál je rozdělen na
500 ks akcií na jméno v jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč v zaknihované podobě, 3
ks akcií na jméno v jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč v zaknihované podobě, 9 ks
akcií na jméno v jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč v zaknihované podobě a 5 ks
akcií na jméno v jmenovité hodnotě hodnotě 200.000,-- Kč v zaknihované podobě..
Akcionářem společnosti vlastnícím 98% akcií je JUDr. Ing. Ladislav Samohýl.

Statutární orgán – představenstvo v roce 2012:
Předseda:

JUDr. Ing. Ladislav Samohýl

od 27.9.2012

Členové:

Ing. Jiří Sukop

od 27.9.2012

Předseda:

Mgr. Helena Machálková

od 27.9.2012

Členové:

Radmila Jašová

od 27.9.2012

Antonín Macháček

od 27.9.2012

Dozorčí rada:

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva
samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda
představenstva samostatně. Podepisuje tak, že k vypsanému nebo natištěnému
názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.

Stránka 10

SERVISNÍ POJIŠŤOVNA – VÝROČNÍ ZPRÁVA

2012

Okamžik sestavení účetní závěrky: 26.3.2013
Významné události, které nastaly po 31.12.2012:
Po 31.12.2012 do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným
událostem.
Od data sestavení účetní závěrky dne 26.3.2013 do data odevzdání účetní závěrky
nedošlo k žádným významným událostem.
§ 22 odst. 1) Obsahové vymezení jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a
ztráty
a) C.I. Pozemky a stavby
K 31.12.2012 vlastnila účetní jednotka pozemky v pořizovací ceně 426.038,-- Kč,
jejichž reálná hodnota činí 248.779,-- Kč a stavby v zůstatkové ceně 49.727.546,30
Kč, jejichž reálná hodnota činí 29.913.141,-- Kč. Na nemovitostech neváznou žádná
zástavní práva ani věcná břemena. Všechny nemovitosti se nacházejí v katastrálním
území 701572 Napajedla.
b) C.III.4. Ostatní půjčky
Žádné půjčky pojistníkům nebyly poskytnuty.
c) C.III.7. Ostatní finanční umístění
Jako ostatní finanční umístění má účetní jednotka tyto automobilové veterány:
Název

Pořizovací cena

Reálná hodnota

Daimler Benz 170V

325.000,--

270.000,--

Adler Trumf Junior

305.000,--

250.000,--

ZIS – 110

805.000,--

450.000,--

Daimler Benz 230

495.000,--

310.000,--

Wanderer

455.000,--

270.000,--

2.385.000,--

1.550.000,--

Celkem

d) F.III. Jiná aktiva
V této položce účetní jednotka k 31.12.2012 nevykazuje žádný majetek.
e) C.5. Vyrovnávací rezerva
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Vyrovnávací rezervu účetní jednotka netvoří.
f) C.6. Ostatní technické rezervy
Ostatní technické rezervy nemá účetní jednotka vytvořeny.
g) G. „přechodné účty aktiv“ a H. „přechodné účty pasiv“
Na účtu 391 je zůstatek 3.864 tis. Kč a je tvořen pořizovacími náklady na pojistné
smlouvy ve výši 3.743 tis. Kč, zbytek se skládá z nevýznamných částek.
Účet 392 vykazuje zůstatek 103 tis. Kč, z toho 43 tis. Kč činí cestovné, 53 tis. Kč činí
správa portfolia, 7 tis. Kč pohonné hmoty.
Na účtu 394 jsou zaúčtovány příjmy příštích období ve výši 446 tis. Kč, jedná se o
výnosy ze státních dluhopisů České republiky.
Účet 397 vykazuje 62 tis. Kč, jedná se o regres ve výši 57 tis Kč., zbytek jsou
nevýznamné částky.
Účet 398 vykazuje zůstatek 27 tis. Kč. Jedná se o dohadně zaúčtovanou spotřebu
plynu, vody a elektřiny.
h) položka I.4 a II.5 náklady na pojistná plnění očištěné od zajištění
STAV
REZERV

VÝPLATY

KE 31.12.2011

ZUST.

RUN OFF

%

RBNS

RBNS

3376544

2450069

762625

163850

4,85259

IBNR

2606898

482907

1000

2122991

81,4374

CELKEM

5983442

2932976

763625

2286841

38,2195

i) I.6 a II.7. Prémie a slevy očištěné od zajištění
Celkem byly poskytnuty slevy ve výši 1.951 tis. Kč. Nejvýznamnější sleva ve výši
966 tis. Kč byla poskytnuta významnému pojistníkovi. Jednalo se o 10% bonus ze
zaplaceného pojistného. Jinému významnému pojistníkovi byla poskytnuta sleva ve
výši 505 tis. Kč a jednalo se o 12% ze zaplaceného pojistného. Ostatní poskytnuté
slevy jsou nevýznamné.
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j) I.2 a II.12 Převedené výnosy z finančního umístění
Z netechnického účtu byly převedeny výnosy z finančního umístění na technický účet
ve výši 733 tis. Kč. Výnosy se převádějí čtvrtletně. Berou se pouze výnosy
z finančního umístění, které bylo použito ke krytí technických rezerv dle výkazů
technických rezerv a finančního umístění, které jsou zpracovávány pro ČNB. Výnosy
z finančního umístění, které nebylo použito ke krytí technických rezerv zůstaly na
netechnickém účtu.
k) převody podle § 21 odst. 2 nebo 3
Převody se neuskutečnily
l) podíl zajišťovatelů na položkách „ostatní technické náklady nebo „ostatní technické
výnosy“
Na položkách ostatní technické náklady a ostatní technické výnosy se zajišťovatelé
nepodíleli.
m) k položkám III. 1.1 „Mimořádné náklady „ a III. 1.2 „Mimořádné výnosy“
Mimořádné náklady ani mimořádné výnosy v roce 2012 účetní jednotce nevznikly.
n) k položce „B.a) zřizovací výdaje“
Jedná se o správní poplatky v souvislosti se založením a vznikem pojišťovny ve výši
111.800 Kč. Zřizovací výdaje jsou již plně odepsány.
o) k položce „B.b) goodwil o postupu odpisování použitém dle § 33 odst. 4
Googwil účetní jednotka nevykazuje.
§ 22 odst. 2)
a) způsoby oceňování, postupy pro tvorbu a použití opravných položek nebo postupů
odpisování, kursy pro přepočet cizí měny na českou měnu
Účetní jednotka oceňuje majetek a závazky v souladu s § 25 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví.
Hmotný majetek, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, oceňuje
pořizovacími cenami. Hmotný majetek vytvořený vlastní činností, oceňuje vlastními
náklady. V roce 2012 ani v minulých letech však vlastní činností žádný majetek
vytvořen nebyl.
Zásoby oceňuje účetní jednotka pořizovacími cenami, zásoby vytvořené vlastní
činností oceňuje vlastními náklady. V roce 2012 nebylo o zásobách účtováno,
protože pokud byl nakoupen nějaký drobný režijní materiál, byl určen k okamžité
spotřebě.
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Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jmenovitými hodnotami.
Podíly, cenné papíry a deriváty se oceňují pořizovacími cenami.
Pohledávky při vzniku se oceňují jmenovitou hodnotou, pohledávky nabyté
postoupením za úplatu jsou oceňovány pořizovací cenou.
Závazky při vzniku jsou oceňovány jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací
cenou. Žádné závazky však účetní jednotka nepřevzala.
Nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami, nehmotný majetek pokud by byl
vytvořen vlastní činností vlastními náklady – takový majetek však vlastní činností
v roce 2012 ani v minulých letech vytvořen nebyl.
Majetek, pokud by byl vytvořen vlastní činností a vlastní náklady by byly vyšší než
reprodukční pořizovací cena, by byl oceněn reprodukční pořizovací cenou.
Podle § 27 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví se oceňují reálnou hodnotou ke konci
rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému účetní jednotka sestavuje
účetní závěrku, finanční umístění a technické rezervy. Podíly a cenné papíry, které
účetní jednotka vlastní jsou vedeny jako finanční umístění.
Reálnou hodnotou se neoceňují dluhopisy držené do splatnosti, jejichž emitentem je
členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoje, a jejichž hodnocení
bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na
úrovni České republiky nebo vyšší, nejedná-li se o finanční umístění vztahující se
k závazkům ze životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (HTM
dluhopisy OECD). Tyto dluhopisy jsou oceňovány naběhlou hodnotou
(amortizovanou hodnotou), kterou v naší pojišťovně vypočítává odpovědný pojistný
matematik, pokud jsou určeny k držení do splatnosti a nikoliv k obchodování. Pokud
jsou tyto dluhopisy určeny k obchodování, oceňují se reálnou hodnotou.
K pohledávkám po splatnosti se vytvářejí daňové opravné položky dle zákona č.
593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Nedaňové účetní
opravné položky nad rámec tohoto zákona jsou vytvářeny individuálně dle rizika
dobytnosti pohledávky.
Účetní odpisy se v účetní jednotce rovnají daňovým a jsou používány zrychlené
odpisy. Účetně se neodpisují pouze stavby, které jsou finančním umístěním, což je
v souladu s vyhláškou 502/2002 Sb. v platném znění. Daňové odpisy se u staveb
uplatňují.
Pro přepočet cizí měny na českou měnu je používán denní kurz ČNB.
b) podíly účetní jednotky v obchodních firmách
Účetní jednotka nemá žádné obchodní podíly v jiných firmách a ani prostřednictvím
třetí osoby v nich nedrží podíl.
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c) počet a jmenovitá hodnota upsaných akcií v účetním období
Účetní jednotka neupsala v roce 2012 žádné akcie.
d) počet a jmenovitá hodnota každého druhu akcií
Účetní jednotka žádné akcie nevlastní.
e) existence zatímních listů, poukázek na akcie, opčních listů, vyměnitelných a
prioritních dluhopisů, nebo podobných cenných papírů nebo práv s nimi spojených,
s udáním jejich počtu a rozsahu práv s nimi spojených
Účetní jednotka nevlastní zatímní listy, poukázky na akcie ani nevydala opční listy
ani vyměnitelné a prioritní dluhopisy.
f) a g) závazky účetní jednotky
Účetní jednotka nemá žádné závazky, jejichž zbytková doba splatnosti k 31.12.2012
přesahuje 5 let. Žádné závazky účetní jednotky nejsou kryty plnohodnotnou zárukou,
danou účetní jednotkou.
Podrozvahové závazky účetní jednotka nemá.
h) Charakter a obchodní účel transakcí, které nejsou zahrnuty v rozvaze a jejich
finanční dopad na účetní jednotku
Žádné transakce, které by nebyly zahrnuty v rozvaze se neuskutečnily.
i) transakce uzavřené se spřízněnou stranou
Žádné transakce uzavřené se spřízněnou stranou za podmínek neobvyklých na
regulovaném trhu se neuskutečnily.
j) pojištění podle § 23
Účetní jednotka neprovozuje životní pojištění ani činnost zajišťovny. Provozuje pouze
havarijní pojištění motorových vozidel.
a) Výše předepsaného hrubého pojistného za rok 2012 činí 60.211 tis. Kč.
b) Zasloužené pojistné v hrubé výši za rok 2012 činí 47.572 tis. Kč.
c) Náklady na pojistná plnění v hrubé výši za rok 2012 činí 26.122 tis. Kč.
d) Provozní výdaje v hrubé výši za rok 2012 činí 22.162 tis.Kč.
e) Zajištění účetní jednotka neprovozuje.
Všechny smlouvy pojišťovna uzavřela v České republice.
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k) průměrný přepočtený stav zaměstnanců
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu roku 2012 činil 19 zaměstnanců,
všichni zaměstnanci THP.
Mzdové náklady činily v roce 2012 celkem 3.911 tis. Kč, náklady na sociální a
zdravotní pojištění činily 1.284 tis. Kč.
l) výpočet zisku
Výpočet zisku nebyl ovlivňován způsoby oceňování s cílem dosáhnout daňových
úlev.
n) výše odměn statutárním orgánům
Odměny statutárním orgánům ani členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly
v roce 2012 vyplaceny a ani nebyly poskytnuty v nepeněžní podobě.
o) výše záloh, půjček a ostatních pohledávek poskytnutých osobám, které jsou
statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů.
K 31.12.2012 nevykazuje účetní jednotka žádnou půjčku poskytnutou osobě, která je
statutárním orgánem. Současně nevykazuje žádnou ostatní pohledávku za osobou,
která je statutárním orgánem. Půjčky nebyly poskytnuty ani členům statutárních a
dozorčích orgánů a nejsou za těmito osobami vykazovány ostatní pohledávky.
p) firmy, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením
Účetní jednotka není společníkem v žádné firmě.
r) celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi za účetní období
Náklady na odměny statutární auditorské firmě za audit účetnictví a účetní závěrky
činily 91 tis. Kč. Daňové poradenství poskytuje daňový poradce nezávislý na
auditorské firmě a náklady na daňové poradenství činily v roce 2012 částku 106 tis.
Kč.
§ 22 odst. 3
V současnosti nemá Servisní pojišťovna a.s. žádné závazky spojené s poskytnutím
záruky.
§ 22 odst. 5
Organizační složku v zahraničí účetní jednotka nemá.
§ 23 odst. 8
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Provize za získávání pojistných smluv činily v roce 2012 celkem 4.542 tis. Kč.
Následné provize za obnovování, inkaso a správu pojistného kmene činily 1.687 tis.
Kč.
§ 25 odst. 2
Z cenných papírů vlastní účetní jednotka k 31.12.2012 tyto:
Státní dluhopisy České republiky:

Název

Počet ks

Pořizovací cena
v tis. Kč

Naběhlá
(amortizovaná)
hodnota
k 31.12.2012 v tis.
Kč

CZ0001000814

500

5 161

5 008

CZ0001002851

456

4 013

4 608

CZ0001001903

1040

11 150

10 800

Počet ks

Pořizovací cena
v tis. Kč

Reálná hodnota
k 31.12.2012 v tis.
Kč

315

3 174

3 174

Název

CZ0001002331

Ve Zlíně 26.3.2013

……………………………………
JUDr. Ing. Ladislav Samohýl
předseda představenstva
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Zpráva o vztazích
Mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2012 podle § 66a zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního
zákoníku.
Tuto zprávu předkládá statutární orgán osoby ovládané, kterou je Servisní pojišťovna a.s.
(IČ 25345150) a zahrnuje popis vzájemných vztahů s osobou ovládající, kterou je
JUDr. Ing. Ladislav Samohýl (Na Požáře 2412, 760 01 Zlín) a dále popis vztahů s ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, kterými jsou:

Firma
AUTOGRANT FORTE a.s.
SAMOHÝL MOTOR HOLDING a.s.
SAMOHÝL MB a.s.
SAMOHÝL AUTO a.s.
SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK
a.s.
HYUNDAI MOTOR ZLÍN a.s.
Dolphin travel s.r.o.
UNIMAS a.s.
SAMOHÝL MOTOR F.L.A. a.s.
SAMOHÝL PRAHA a.s.
Polar Invest s.r.o.
Samohýl Olomouc a.s. – člen
SAMOHÝL MOTOR HOLDING

Adresa sídla
Tř. T. Bati 623, 763 02 Zlín - Louky,
ČR
Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín - Louky,
ČR
Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín - Louky,
ČR
Tř. T. Bati 623, 763 02 Zlín - Louky,
ČR
Kvítkovická 583, 763 61 Napajedla,
ČR
Tř. T. Bati 387, 763 02 Zlín - Louky,
ČR
Tř. T. Bati 193, 763 01Zlín, ČR
Kvítkovická 583, 763 61 Napajedla,
ČR
tř. T. Bati 642, 763 02 Zlín, ČR
Starochodovská 2286/1a, Praha 4
Chodov, 149 00, ČR
Starochodovská 2286/1a, Praha 4
Chodov, 149 00, ČR
Kosmonautů 846/2, Olomouc, 772
00

IČ
64506827
25341626
25508407
25508211
25510398
25511181
25525409
26905159
25510321
25511190
27227502
47974478

Významné vztahy mezi propojenými osobami
Přehled uzavřených smluv:
•

SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK a.s.
Smlouva o půjčce.
Smlouva o spolupráci při opravách vozidel pojištěných u Servisní pojišťovny.
Smlouva o pojištění vozidel ve vlastnictví.
Smlouva o správě nemovitosti.

•

SAMOHÝL MOTOR HOLDING a.s.
Smlouva o půjčce.
Smlouvy o nájmu nebytových prostor, parkovacích a reklamních ploch.
Smlouva o nájmu nebytových prostor, parkovacích a odstavných ploch a reklamních
ploch.
Smlouva o spolupráci a poskytování služeb.
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•

HYUNDAI MOTOR ZLÍN
Smlouvy o pojištění vozidel v opravě, vlastních vozidel a převozních čísel.
Smlouva o spolupráci při opravách motorových vozidel.
Smlouva o nájmu nebytových prostor, parkovacích a odstavných ploch, reklamních
ploch a movitých věcí.
Smlouva o nájmu reklamních ploch.

•

SAMOHÝL MB a.s.
Smlouva o nájmu nemovitosti.
Smlouvy o pojištění vozidel v opravě, nových vozidel na skladě, předváděcích vozidel
a vlastních vozidel.
Smlouva o půjčce.

•

Autogarant Forte a.s.
Smlouva o půjčce.
Smlouva o pojištění na nová vozidla na skladě, převozní čísla aut a motocyklů.
2x Smlouva o nájmu nebytových prostor, parkovacích a odstavných ploch,
reklamních ploch a movitých věcí.

•

SAMOHÝL AUTO a.s.
Smlouvy o pojištění nových vozidel na skladě a vozidel v opravě.

•

Unimas a.s.
Smlouva o zprostředkovatelské činnosti.

•

Samohýl Olomouc a.s. – člen SAMOHÝL MOTOR HOLDING
Smlouva o půjčce.

V souvislosti s uzavřenými smlouvami a na základě plnění a jiných úkonů nevznikla ovládané
osobě jakákoliv újma nebo prospěch,výhoda či nevýhoda.
Plnění vyplývající z pojistných smluv ve prospěch pojištěných společností probíhá na
základě běžných obchodních podmínek.
Jiné právní úkony nebo protiplnění nebyly provedeny nebo odpovídaly běžným obchodním
podmínkám.
Ve Zlíně 26.3.2013

JUDr.Ing.Ladislav Samohýl
předseda představenstva
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Servisní pojišťovna a.s. - Sídlo
tř. T. Bati 532
763 02 Zlín – Louky

Centrála
tř. T. Bati 627
760 01 Zlín

Likvidační středisko - Praha
Starochodovská 1a/2286
Praha 4 - Chodov

Kontakty:
Infolinka: 800 149 235
tel.: 577 211 000
fax.: 577 217 889
e-mail: info@servisnipojistovna.cz
internet: www.servisnipojistovna.cz
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