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Môžete mi napísať niečo o Lloyd’s a o ich vzniku?

Pravdepodobne niekedy v roku 1688 bola otvorená Lloydova kaviareň na Tower Street v
Londýne. Prvá zmienka o pánovi Lloydovi sa objavila koncom osemdesiatych rokov 16.
storočia, keď sa objavil jeho inzerát v London Gazette. V tomto inzeráte pán Lloyd ponúkal
guineu za informáciu o ukradnutých hodinkách.
V tomto období sa súčasne stali dve významné veci, ktoré napomohli k vzniku Lloyd’s. Bol to
náhly vzrast popularity pitia kávy v Anglicku a rastúci dopyt po poistení námornej dopravy.
Prvá kaviareň bola v Londýne otvorená v roku 1652. Postupne sa rozšírili a ponúkali
príjemné prostredia pre obchodné rozhovory, jednania a začali sa tu uzatvárať mnohé
kontrakty.
Ďalšie zvýšenie dopytu po námornom poistení prišlo po občianskej vojne, keď neustále
vzrastal význam Londýna ako centra obchodu.
Obchodníci, ktorí chceli poistiť loď, sa v tomto období zabezpečovali tak, že požiadali
brokera, aby ponúkol toto riziko do poistenia. Ten postupne oslovoval majetných
obchodníkov až kým nebolo pokryté celé riziko.
Pán Lloyd až do svojej smrti v roku 1713 neustále podporoval stretnutia obchodníkov,
kapitánov lodí a ich vlastníkov vo svojej kaviarni. Tak sa stalo, že v tomto čase keď
komunikačné prostriedky boli značne nespoľahlivé, Lloyd získal reputáciu človeka, u ktorého
sa dali získať dôveryhodné informácie o námornej doprave a obchode. To bolo rozhodujúce
pre úspešné rozšírenie a uzatváranie námorného poistenia v Lloydovej kaviarni, ktorú začali
nazývať jednoducho Lloyd’s.
Počas 18. storočia získavali neformálne stretnutia v Lloydovej kaviarni stále súdržnejší a
organizovanejší charakter. V tomto období tu neexistovali takmer žiadne obmedzenia,
jednotlivé skupiny tu boli značne premiešané a nebola tu jasná organizácia.
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Tak sa v roku 1769 niekoľko vážených zákazníkov Lloyd’s rozhodlo odtrhnúť a založiť
konkurenčnú organizáciu v neďalekej Popes Head Alley. Bol to prvý náznak vzniku
spoločenstva záujmov medzi poisťovateľmi. Nová Loydova kaviareň ako bolo toto
spoločenstvo nazývané sa čoskoro ukázalo ako príliš malé. Preto bola zvolená komisia, ktorá
mala deväť členov, aby našla nové možnosti v danom stave. Došlo k tomu, že sa združilo 79
poisťovateľov a brokerov. Každý z nich upísal kapitál vo výške 100 libier. Lloyd’s sa takto stal
majetkom týchto upisovateľov.
V roku 1774 si tento nový Lloyd’s prenajal priestory v Kráľovskej burze a nadobro tak
zanechal kaviarenský obchod. Mnoho rokov bol ešte stále známy ako Lloydova kaviareň, už
to však bolo miesto výhradne pre obchod. Tak sa zrodil moderný Lloyd’s. V ďalšom storočí
sa spoločenstvo poisťovateľov a zaisťovateľov združených v Lloyd’s neustále rozvíjalo. V
roku 1796 komisia rozhodla, že sa budú konať dve pravidelné valné zhromaždenia do roka a
bude sa vydávať výročná správa.
Členstvo v spoločenstve bolo regulované a volenej komisií boli zvýšené právomoci. Toto
obdobie vyvrcholilo v roku 1871, kedy došlo k legálnemu ustanoveniu Lloyd’s parlamentným
zákonom, známym ako The Lloyd’s Act. Ten dával Lloyd’s právo nadobúdať majetok a
vytvárať vlastné stanovy. Potvrdil Lloyd’s ako obchodnú inštitúciu so svojimi pravidlami,
ktoré fungujú úspešne dodnes.
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prostredníctvom syndikátov, ktoré vznikli v rámci Lloyd’s.
V osemdesiatych rokoch 19. storočia významný člen spoločenstva Cuthbert Heath po prvý
krát uzavrel zaistnú zmluvu. V nej Lloyd’s zaistil americkú poisťovňu, ktorá poisťovala britskú
spoločnosť pôsobiacu v Spojených štátoch amerických.
V roku 1906 sa Lloyd’s podieľal na hradení škôd vzniknutých pri zemetrasení v San
Franciscu, čím si získal veľmi dobrú reputáciu v USA.
Na prelome rokov 1906 a 1907 Cuthbert Heath navrhol nový druh zaistenia. Išlo o zaistenie
škodového nadmerku a bola to reakcia na škody, ktoré vznikli počas zemetrasenia.
Dnes je Lloyd’s domovom niektorých z najkvalifikovanejších poisťovateľov, zaisťovateľov a
brokerov na svete. Podieľa sa tak na krytí klasických rizík ako aj na úplne nových rizikách,
ktorým sa pružne prispôsobuje.
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