Nabídka služeb OK HOLDING
Církevní právnické osoby
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Vážený pane biskupe, vážený pane generální vikáři,

dovolte, abychom Vám představili společnost OK GROUP a.s. a seznámili jsme Vás se službami,
které Vám můžeme nabídnout.
Akciová společnost OK GROUP je přední, ryze české, makléřské pojišťovací společnost bez
zahraničního kapitálu. Na českém pojistném trhu působíme od roku 1999 nezávisle na
jednotlivých pojistitelích. Rizika našich klientů diverzifikujeme s ohledem na maximální krytí
jejich pojistného zájmu a doporučujeme vždy tu nejvýhodnější nabídku cenou i rozsahem.
V roce 2007 rozšířila společnost OK GROUP a.s. své aktivity na Slovensko, kde vznikla sesterská
společnost OK Group SLOVAKIA, a.s. V roce 2009 vznikla společnost OK KLIENT, a.s. se sídlem
v Brně.
V současné době patří OK GROUP a.s. mezi 5 nejúspěšnějších pojišťovacích makléřů,
registrovaných Asociací českých pojišťovacích makléřů, portfolio svých služeb ale rozšířila i o
dotační a finanční poradenství. Společnost OK GROUP a.s. je zakladatelem a leaderem
profesního uskupení OK HOLDING.

Společnosti sdružené do OK HOLDING zaměstnávají profesionály z oblasti pojištění, risk
managementu, finančních služeb a finančního poradenství.
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Na následujících stránkách bychom Vám rádi blíže představili jednotlivé společnosti
OK HOLDINGU a jimi zprostředkovávané služby, které bychom Vám rádi nabídli.
Děkujeme za Váš čas, který věnujete představení naší společnosti.

S úctou
V Brně dne 20. 5. 2017
Ing. Radoslav Kubiš
předseda představenstva
OK GROUP a.s.
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1 Základní údaje
1.1 Informace o společnosti
Obchodní jméno: OK GROUP a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Sídlo firmy: Brno, Mánesova 3014/16, okres Brno-město, PSČ 612 00
IČO: 255 61 804
DIČ: CZ25561804
Tel: +420 542 216 235
Fax: +420 542 211 828
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 27- 498170217/0100
Základní jmění: 1 000 000 Kč
Převažující předmět činnosti:
zprostředkovatelská činnost
činnost pojišťovacího makléře
Statutární orgán – představenstvo:
Ing. Radoslav Kubiš, předseda představenstva
Ing. Milan Ondra, místopředseda představenstva
Zdenka Dufková, člen představenstva
Kontaktní osoba pro styk s klientem:
Bc. Radoslav Kubiš, specialista korporátního pojištění
OK GROUP a.s.
Brno, Demlova 265/12
GSM: +420 734 592 796
Fax: +420 542 211 828
E-mail: radek.kubis@okgroup.cz
Ing. Jan Maloch, obchodní ředitel
OK GROUP a.s.
Brno, Demlova 265/12
GSM: +420 728 418 355
Fax: +420 542 211 828
E-mail: jmaloch@okgroup.cz
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2 Společnosti patřící do OK HOLDING
2.1 OK GROUP a.s.
OK GROUP a.s. poskytuje kompletní servis v oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských
rizik, zemědělského pojištění, občanského pojištění, pojištění obecního majetku, risk
managementu a finančních služeb souvisejících s pojišťovnictvím a finančním poradenstvím.
Disponuje specialisty, metodiky, zkušenými likvidátory, poskytuje marketingové služby, právní
poradenství a zastupuje klienta na jednáních s pojistiteli i poškozenými.
Filozofie práce společnosti OK GROUP spočívá v pravidelném kontaktu s klientem, sledování
jeho potřeb a profesionálním zajištění jeho pojistného zájmu. Zkrátka jsme „Neustále
v pohybu… … Vaším směrem“.
V současné době je OK GROUP a.s. makléřem např. Biskupství litoměřického, Biskupství
královehradeckého, Biskupství plzeňského, Diecézní charity Brno, Oblastní charity Znojmo,
Oblastní charity Kroměříž, UK Praha Lékařské fakulty v Hradci Králové aj.

2.2 OK KLIENT a.s.
Společnost, poskytující finančně poradenské služby retailovým i korporátním klientům. OK
KLIENT také poskytuje zázemí samostatně působícím finančním poradcům, které sdružuje ve
své poradenské síti. Členem OK HOLDINGu je od roku 1999.

2.3 OK GROUP SLOVAKIA, a.s.
Zprostředkovatel pojištění a úvěrů na slovenském finančním trhu. Členem OK HOLDINGu je od
svého vzniku, tj. od roku 2007.

2.4 OK GRANT s.r.o.
Společnost OK GRANT se na začátku roku 2016 vyčlenila jako samostatná firma ze společnosti
Agroteam CZ s.r.o., která je jedničkou na trhu v oblasti dotačního poradenství.
OK GRANT poskytuje kompletní dotační poradenství úzce specializované zejména na Operační
program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
Na trhu dotací působíme s přímou podporou silného, nezávislého, stabilního a společensky
uznávaného uskupení OK HOLDING, proto dokážeme našim klientům nabídnout komplexní
služby v oblasti pojištění veškerých rizik včetně majetku pořízeného z dotace nebo pojištění
doby udržitelnosti projektu.

2.5 BROKERS s.r.o.
Dceřiná společnost; partnerská síť, sdružující nezávislé makléřské společnosti. Členem OK
HOLDINGu je od roku 2016.
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2.6 MEDITO CZ a.s.
Poskytuje pojišťovací služby pro korporátní i privátní klientelu od roku 1998. Členem OK
HOLDINGu je od roku 2013.

2.7 MAKLÉŘSKÁ NÁRODNÍ s.r.o.
Pojišťovací společnost, jež vznikla v roce 1998, poskytující svým klientům služby ve všech
sektorech pojistného trhu. Členem OK HOLDINGu je od roku 2014.

2.8 INTERWAY INSURANCE BROKERS, SPOL. s.r.o.
Společnost s dlouholetou působností na pojišťovacím trhu, s původní specializací na pojištění
přepravy, dnes poskytuje komplexní služby v oblasti pojištění podnikatelských rizik. Členem
OK HOLDINGu je od roku 2014.

2.9 CLARO s.r.o.
Působí na trhu pojišťovnictví již od roku 2004 a nabízí služby v oblasti pojištění podnikatelských
rizik, zaměstnaneckých programů a finančního poradenství. Členem OK HOLDINGu je od roku
2009.

2.10 AGROTEAM CZ s.r.o.
Agroteam se již dlouhodobě řadí k významným partnerům českého zemědělství. Svou pozici
lídra zemědělského poradenství potvrzuje nejen objemem a úspěšností zpracovaných
dotačních žádostí, ale také zájmem o komplexní poradenský doprovod. Klienti zejména
oceňují pomoc při identifikaci investičního záměru a při řešení jeho koncepčního začlenění do
ekonomické struktury podniku.
Našim klientům poskytujeme nejen kompletní poradenský servis v dotacích, ale také
související podporu v provozní legislativě a ekonomickém poradenství, které s úspěšností
investičního záměru klienta často úzce souvisí.
Také klienti z řad nezemědělských podnikatelů mohou využít pro své investice některé z
nabízených dotačních titulů. V rámci Programu rozvoje venkova je podporován rozvoj či
zakládání malých podniků zaměřených zejména na výrobní aktivity (výrobce nábytku, tesař
apod.), částečně i na služby. Obce stejně jako církve v největší míře investují za pomoci dotací.
Pro obce jakožto rozpočtové organizace jsou hlavně větší investice bez využití dotací velmi
špatně realizovatelné. Využívají se prostředky z Regionálního operačního programu (ROP),
podporujícího komplexně investice do rozvoje daného regionu. Zajímavou možností jsou i
dotace ze Státního fondu životního prostředí, podporující například snižování emisí nebo
energetické náročnosti budov.
Kromě nejvíce využívaných dotačních titulů v rámci Státního zemědělského intervenčního
fondu (SZIF) či Státního fondu Životního prostředí (SFŽP) se zabýváme také ostatními programy
nabízejícími dotační podporu pro vaše investice. Jedná se například o Krajské granty,

7

Regionální operační programy, Program obnovy venkova, Operační program podnikání a
inovace, ale i Národní dotace atp. Pomocí těchto programů je možno využít podporu pro
mnoho podnikatelských i nepodnikatelských aktivit.
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3 Co Vám nabízíme v oblasti pojištění?
Jako pojišťovací makléř díky své nezávislosti na jediném pojistiteli umisťujeme rizika klientů za
nejvýhodnějších podmínek.
Disponujeme smluvní součinností s největšími pojistiteli trhu.
Pojišťovací makléř je odměňován přímo pojišťovnou a zadavatel (klient) tedy nehradí za
poskytnuté služby žádnou úplatu ze svých prostředků.

3.1 Vyhodnocení stávajícího pojištění, návrh optimalizačních opatření
Provedeme důkladný audit stávajícího rozsahu pojištění v rámci platných pojistných smluv.
Vyhodnotíme úskalí stávajícího pojištění, navrhneme opatření formou doporučení pro úpravu
k ideálnímu stavu.
Na základě Vaší poptávky vypracujeme nabídku pojištění, které pokryje definovaná pojistná
nebezpečí v co nejširším spektru, nabídku jak základních pojištění, tak volitelných připojištění.
S touto nabídkou budeme dále individuálně pracovat a upravovat tak, aby v konečném
výsledku plně odpovídala jak finančním, tak i aktuálním pojistným potřebám klienta.
Pojistná smlouva může krýt rizika nejen konkrétní právnické osoby, ale i na právnických osob
zřízených zřizovatelem – škol, charit, farností, zřízených s.r.o.
Na základě udělené Plné moci Vás zastoupíme při vypovězení stávajících pojistných smluv
včetně smluv osob zřízených Vámi jako zřizovatelem.

3.2 Co může být předmětem pojištění
•
•

•
•
•
•

Majetek nemovitý – stavby včetně příslušenství, oplocení, ozvučení, EZS, klima
Majetek movitý, movité věci zvláštní kulturní a historické povahy, umělecké sbírky,
soubory písemností, cenností, elektronika, barevná skla, věci cizí, věci zapůjčené, věci
zaměstnanců
Pohledávky
Automobily
Přeprava cenností
Odpovědnost – právnických osob (farností, charit), školských právnických osoby, ale i
statutárních orgánů, členů orgánů společnosti, dceřiných společností či následných
společností - Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti D&O
o pro členy orgánů společnosti (člen představenstva, statutární ředitel, člen dozorčí
rady, jednatel, prokurista apod.), včetně dceřiných společností
o pro zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu (§46, odst. 3
zákona o obchodních korporacích)
o pro zaměstnance společnosti ve vedoucích a kontrolních funkcích
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o pro manžele, manželky pojištěné osoby uvedené výše
o pro dědice nebo zákonné zástupce pojištěné osoby uvedené výše
o pro vlivné osoby dle § 71 zákona o obchodních korporacích
Vzhledem k tomu, že povinnost nahradit újmu a ručení členů orgánů společnosti jsou
neomezené a jejich rozhodnutí mohou mít značné negativní důsledky je toto pojištění pro
členy orgánů společnosti či manažery společnosti nezbytné.

3.3 Jaká rizika Vám pojistíme
3.3.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Majetek:
požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části či nákladu (FLEXA)
povodeň, záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace
vichřice, krupobití
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin
pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
tíha sněhu nebo námrazy
zemětřesení
voda vytékající z vodovodních zařízení
přetlak nebo zamrzání
atmosférické srážky
nepřímý úder blesku
poškození nebo zničení vnějšího pláště budovy hlodavci, hmyzem, ptactvem
odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží
úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci, sprejerství

3.3.2
•
•
•
•
•
•
•
•

Automobily:
povinné ručení
havarijní pojištění
pojištění skel (čelního skla)
úrazové pojištění osádky nebo pouze řidiče
pojištění zavazadel nebo věcí pro služební účely
pojištění nadstandardních asistenčních služeb
pojištění nájmu náhradního vozidla po dobu opravy
pojištění vozidla proti ztrátě hodnoty (GAP)
ostatní speciální produkty na míru

•

hromadné (flotilové) – (většinou pro 5 a více vozidel) – je používáno v situacích, kdy majitel
(společnost) vlastní více vozidel a požaduje zpřehlednění a zjednodušení celého systému
pojištění vozidel. Provádí se hromadné vyúčtování celé flotily, lze získat výhodnější základní
pojistné s ohledem na počet pojištěných vozidel. Další výhodou tohoto pojištění je hodnocení
škodovosti flotily jako celku a tudíž nedochází k větším výkyvům pojistného vlivem uplatnění
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systému bonus/malus. U tohoto typu pojištění lze ujednat vylepšení standardních pojistných
podmínek pojistitele, včetně možnosti měsíčních splátek.
3.3.3 Pohledávky
Pro koho je určeno? Pro všechny společnosti podnikající ve všech odvětvích, které poskytují
služby nebo dodávají výrobky na fakturu.
Jaká rizika jsou pojištěna? Platební nevůle odběratele, platební neschopnost odběratele,
politická rizika.
Hlavní výhody pojištění pohledávek:
o minimalizace rizika nezaplacení vystavených faktur
o preventivní předcházení možným škodám
o získání cenných informací o bonitě Vašich odběratelů
o vše si řídí daná firma sama, není nutná součinnost s odběratelem
o přístup do online systémů na správu pojištění

3.4 Komplexní servis v oblasti prevence škod a likvidace škodních událostí
Důležitou součástí prevence škod je risk management: naši risk manažeři při pravidelných
rizikových prohlídkách identifikují možná rizika a předkládají návrhy k řešení krizových
situací a stavů a pomáhají tak předcházet škodám, případně snížit jejich dopady. Rovněž pro
vás zajistíme prostřednictvím interních specialistů OK GROUP ocenění majetku a tím
minimalizujeme riziko podpojištění.
Každý náš klient má pro řešení škod přiděleného odborného pracovníka likvidace OK GROUP,
který je důkladně obeznámen nejen s riziky, ale i se specifiky daného klienta.
V případě vzniku škodní události je ohlášená škoda rychle posouzena naším specialistou
likvidace a to případně i na místě vzniku škody. Následně ji vyhodnotíme, společně s vámi
určíme nejlepší postup a sami zaregistrujeme škodu u pojistitele. Dohodneme prohlídku škody
likvidátorem pojišťovny – vždy za účasti našeho odborníka, který je přítomen proto, aby hájil
vaše zájmy. V případě potřeby zprostředkujeme zálohu na pojistné plnění.
Vždy klientovi poradíme s potřebnými podklady a zajistíme jejich rychlé zpracování
u pojistitele. Usilujeme o co nejrychlejší vyřízení pojistné události, s cílem dosažení
maximálního pojistného plnění v rámci oprávněného nároku klienta.
Po celou dobu pojistného vztahu aktivně společně s vámi analyzujeme váš škodní průběh
a doporučujeme preventivní opatření k zabránění vzniku škod.

3.5 Reference v oblasti pojištění
V současné době zastupujeme v oblasti pojištění biskupství královehradecké a jeho farnosti,
biskupství litoměřické a jeho farnosti a jsme pověřeni vytvořením rámcové nabídky pro
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diecézi plzeňskou. Dále zastupujeme některé z římskokatolických farností v diecézi brněnské.
Naše komplexní služby využívá rovněž Diecézní charitě Brno.
Naše služby v oblasti pojištění pořádání církevních akcí využívá Tovaryšstvo Ježíšovo, nebo
např. Asociace křesťanských sdružení mládeže.
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4 Co Vám nabízíme v oblasti dotací?
OK GRANT poskytuje kompletní dotační poradenství. Náš tým vás provede celým dotačním
procesem od prověření dotačních možností přes podání žádosti, zajištění výběrového řízení,
vypracování žádosti o platbu a následných monitorovacích zpráv.
Naše zkušenosti jsou mimo jiné s programy:
Program IROP – zaměřuje se na několik oblastí, především na podporu územního rozvoje,
zvyšování kvality infrastruktury, veřejných služeb i veřejné správy a na podporu udržitelného
rozvoje. Podpora je zacílena i na sociální integraci, např. sociální podnikání, sociální bydlení
apod. V programu může o podporu žádat široké spektrum subjektů – fyzické osoby podnikající,
právnické osoby, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované nebo zakládané státem
či kraji apod.
Operační program Zaměstnanost je zaměřený na podporu rovných příležitostí žen a mužů,
adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje
s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní
spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné
správy.
Program rozvoje venkova - dotacemi pro zemědělské subjekty z Programu rozvoje venkova
Vás provede naše sesterská společnost Agroteam CZ s.r.o. . Program lze využít na zahájení
činnosti mladých zemědělců, agroturistiku, investice do nezemědělských činností nebo na
technické vybavení dřevozpracujících provozoven. Podpořeny tak mohou být investice do
zemědělských strojů a staveb, malých penzionů včetně vybavení, přidružených výrob, ale i do
pilařských technologií.
Operační program životní prostředí - evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 navazuje na Operační program Životní
prostředí 2007 – 2013. Celkem by mělo být mezi žadatele rozděleno téměř 2,637 miliardy eur.
Podpora na ekologické projekty je otevřena širokému okruhu žadatelů. V Operačním
programu Životní prostředí mohou žádat obce a města, organizace státní správy a samosprávy,
výzkumné a vědecké ústavy, fyzické osoby podnikající i neziskové organizace.
A další aktuální výzvy vyhledané klientovi na míru.

4.1 Dosavadní spolupráce v oblasti dotací
V současné době probíhá spolupráce v oblasti dotací například s Oblastní charitou Třebíč, a to
zejména se zacílením na oblast sociálního bydlení. Vyhledáváme dotace rovněž pro
Arcidiecézní charitou Olomouc, Farní charitu Česká Lípa, ale i Církev živého Boha ve Frýdku
Místku.
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5 Další služby, které Vám můžeme nabídnout.
Financování
U všech výzev je podpora proplácena zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy.
Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy=fáze
projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory.
Obraťte se na nás a my Vám zprostředkujeme kontakt s úvěrovým specialistou.

V případě Vašeho zájmu Vás rádi navštívíme.

Ing. Zuzana Bumbová
Pobočka Děčín, Karla Čapka 211/1, 405 02
Tel. +420 734 687 831
zbumbova@okgroup.cz, zbumbova@okgrant.cz
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