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Ochranné známky použité v textu: logo „OK GROUP a.s. MAKLÉŘSKÁ SPOLEČNOST“, logo „CARE Insurance Broker“, logo „OK BROKERS s.r.o. PARTNERSKÁ SÍŤ ČLEN
OK HOLDING“, logo „AGRO TEAM CZ“, logo „OK HOLDING“, slovní ochranné známky „OK HOLDING“, „INTERWAY“, „OK KLIENT“, DOTin“, „OK GRANT“, „OK PARTNER“,
„OKG“, „OKG INSURANCE“, „OK DOPRAVA“, „OK CESTOVÁNÍ“, „OK AUTO“, „OK ŽIVNOST“, „OK PRŮMYSL“, „CARkulka“ jsou ochranné známky členů uskupení OK HOLDING



OK GROUP a.s. – stabilní, ryze česká, makléřská pojišťovací společnost, působící na
pojistném trhu od roku 1999, zakládající člen a leader uskupení OK HOLDING. Poskytuje
kompletní servis v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik, zemědělského pojištění,
občanského pojištění, pojištění obecního majetku a církví, risk managementu a další služby
související s pojištěním a pojišťovnictvím. Společnost je hrdým držitelem certifikátu kvality
ISO 9001:2015 vystaveným SGS Societé Générale de Surveillance SA.

OK GROUP SLOVAKIA, a. s. – jako významný činitel slovenského pojistného a finančně-
poradenského trhu, zabezpečuje zákazníkům plnohodnotný, profesionální servis.

Eurovalley s.r.o. – česká pojišťovací makléřská společnost poskytující komplexní služby
v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. Své aktivity rozvíjí
nejen v ČR, ale i v dalších zemích po celém světě. Zaměřuje se zejména na řešení veřejných
zakázek a na pojištění průmyslových a podnikatelských rizik.

CARE Insurance Broker a.s. – pojišťovací společnost, zabezpečuje pojistné zájmy svých
zákazníků ve všech odvětvích pojištění.
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Členové uskupení OK HOLDING  
pojišťovnictví, finanční poradenství



IBS-GROUP S.E. – samostatný zprostředkovatel pojištění poskytující svým korporátním
i privátním zákazníkům komplexní služby ve všech oblastech pojištění.

YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. – samostatný zprostředkovatel pojištění poskytující svým
korporátním i privátním zákazníkům komplexní služby ve všech oblastech pojištění.

CLARO s.r.o. – nabízí služby v oblasti pojištění podnikatelských rizik, zaměstnaneckých
programů a finančního poradenství.

INTERWAY INSURANCE BROKERS, spol. s r. o. – společnost s původní specializací na
pojištění přepravy, v současnosti poskytuje ucelené služby v oblasti pojištění
podnikatelských rizik.

MEDITO CZ a.s. – na pojistném trhu etablovaná společnost, pečující o korporátní
i privátní zákazníky.

OK BROKERS s.r.o. – partnerská síť, sdružující nezávislé pojišťovací agenty a makléře.

Členové uskupení OK HOLDING  
pojišťovnictví, finanční poradenství
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OK KLIENT a.s. – nabízí finančně poradenské služby retailovým i korporátním zákazníkům.
Společnost poskytuje také zázemí samostatně působícím finančním poradcům, které
sdružuje ve své poradenské síti.

OK PROFIT a.s. – investiční poradce a privátní bankéř přinášející náročným zákazníkům –
soukromým osobám, firmám, obcím, církvím – komplexní služby v oblasti správy majetku
a investic.

OK HOLDING s.r.o. – společnost poskytující účetní služby včetně poradenství při
komplikovaných operacích a v oblasti nastavování procesů. Připravuje komplexní reporting
a konsolidace v souladu s mezinárodními účetními standardy IFRS. Dále nabízí zpracování
mezd a personální agendy.

Členové uskupení OK HOLDING  
pojišťovnictví, finanční poradenství
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Agroteam CZ s.r.o. – poradenská firma, zaměřená na dotační, ekonomické a provozní
poradenství primárně pro zemědělské subjekty.

DOTin s.r.o. – odborní poradci společnosti DOTin pomohou s identifikací investičního
záměru, přípravou žádosti o dotaci, administraci projektu i návrhem předfinancování, a to
napříč podnikatelskými odvětvími i veřejnou správou.

OK GRANT s.r.o. – poskytuje kompletní dotační poradenství veřejným i soukromým
subjektům, specializuje se zejména na evropské a národní dotace. Pro zákazníky z řad církví
a neziskových organizací nabízí administraci projektů, především v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu.

Členové uskupení OK HOLDING  
dotační poradenství
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• nestátní neziskové organizace a církevní právnické osoby

• oblast dopravců, logistických a spedičních firem

• oblast služeb

• průmysl a stavebnictví

• specializované profese (advokáti, daňový poradci apod.)

• veřejný sektor

• zdravotnická zařízení

• zemědělci, lesníci a potravináři

• zaměstnanecké benefity

Pojistné programy na míru
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• Biskupství královéhradecké
• Biskupství litoměřické
• Biskupství plzeňské
• Brněnské komunikace a.s.
• Česká filharmonie
• Královéhradecký kraj
• Lužická nemocnice a 

poliklinika, a.s.
• Masarykova univerzita
• Mendelova zemědělská 

univerzita v Brně 
• Město Holice

Reference – veřejný sektor
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• Město Náchod 
• Město Roudnice nad Labem
• Povodí Labe, státní podnik
• ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s.
• Uherskohradišťská nemocnice a.s.
• Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
• Vysoké učení technické v Brně
• Zdravotnická záchranná služba 

Královéhradeckého kraje 
• a další



• AG MAIWALD a.s.
• AGRA Velký Týnec, a.s.
• AGRALL zemědělská technika a.s.
• AGRO - Měřín, a.s.
• AGRO 2000 s.r.o.
• AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, 

družstvo
• Agrospol Velká Bystřice s.r.o. 
• BONAGRO, a.s.
• Hospodářské družstvo Určice, 

družstvo
• MJM Litovel a.s.
• Ostrožsko, a.s.

Reference – zemědělské společnosti
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• POMONA Těšetice a.s.
• ÚNĚŠOVSKÝ STATEK a.s.
• Vrcha a.s. Jedlá
• VSP Group, a.s.
• ZEAS Lysice, a.s.
• Zemědělské družstvo Haňovice
• Zemědělské družstvo Jiřice u 

Miroslavi
• Zemědělské družstvo Maleč
• Zemědělské družstvo Pozovice
• ZZN Jihlava a.s.
• Žerotín, a.s.
• a další



• APS Holding SE
• BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
• BAUHAUS k.s.
• BBH, advokátní kancelář, s.r.o.
• Bychl - Eurotechnik, spol. s r.o.
• CILOG s.r.o.
• CIUR a.s.
• DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
• ELKOPLAST CZ, s.r.o.
• Gama Investment a. s.
• GASCONTROL, společnost s r.o.
• Holz Schiller s.r.o.

Reference – průmysl a služby
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• KOTRLA a.s.
• LIF, a.s. 
• S&K LABEL spol. s r.o.
• SG Equipment Finance Czech 

Republic s.r.o.
• Silnice LK a.s.
• Stavební bytové družstvo České 

Budějovice
• TASSO, s.r.o.
• TEDOM a.s.
• Wikov MGI a.s.
• a další



• BÜRGER Transport s.r.o. 
• C A R – T O U R spol. s r.o.
• Crossborder Logistik CZ s.r.o.
• CZECHOSLOVAK OCEAN 

SHIPPING, s.r.o.
• ČSAD, s.r.o. Rychnov n. Kn.
• Dámejídlo.cz logistika s.r.o.
• DHL Express (Czech Republic) 

s.r.o.
• H+S BUSSI s.r.o.
• HELICAR a.s.
• Ihro Transport & Logistik s.r.o.
• LUKDA trans spol. s r.o.

Reference – doprava
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• MB Transport s.r.o.
• MD logistika, a.s.
• MILOŠ JORDÁN, s.r.o.
• PPL CZ s.r.o.
• Rádl, spol. s r.o.
• SOT INVENT s. r. o.
• STAR TRANSPORT, s.r.o.
• STERA 3000, s.r.o.
• STPA CZ s.r.o.
• ŠINDELÁŘ SPEDITION s.r.o.
• Trimex Olomouc spol. s r.o.
• VODÁREK TRANSPORT a.s.
• a další



Spolupracujeme se všemi českými i zahraničními pojišťovnami, 
např.:
• Agra pojišťovna, organizační složka                                            
• Allianz pojišťovna, a.s.
• Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
• ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
• DIRECT pojišťovna, a.s.
• Generali Česká Pojišťovna, a.s.
• Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
• Slavia pojišťovna a.s.
• UNIQA pojišťovna, a.s.
• a další

Spolupracující pojišťovny
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• úsporu času a financí

• individuální přístup týmu odborníků s bohatými zkušenostmi

• řešení Vašich pojistných zájmů

• garanci nízké ceny a širokého rozsahu pojistného krytí

• vypracování nabídky od širokého spektra pojišťoven

• pravidelné prověřování Vaší pojistné ochrany

• on-line přístup ke sledování pojistných smluv a řešení pojistných
událostí v moderní, uživatelsky příjemné vlastní aplikaci

• výhodné pojistné produkty pro Vaše zaměstnance

Co spoluprací s námi získáte
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• technicko-pojistná analýza pojistných rizik zákazníka

• definování pojistné strategie a konstrukce pojistného programu

pro zákazníka

• příprava veřejné zakázky nebo výběrového řízení na pojišťovnu

• zpracování interních pokynů

• kontinuální správa pojistných smluv včetně pravidelných

aktualizací

• spolupráce při řešení škod

Řízení rizik a pojistné ochrany
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Proces řízení rizik a pojistné ochrany
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Start

• Nová akvizice - info o 
upisovaném zákazníkovi 

a jeho detailu již na 
začátku vztahu

Ocenění majetku

• Servis pro ocenění 
majetku a minimalizování 

rizika podpojištění

Risk management

• Pomoc s prevencí škod 
nebo zmírněním dopadů

Vznik škody

• Kontakt na makléře / 
specialistu likvidace

Posouzení makléřem 
/ specialistou 

likvidace

• Případně i na místě 
škody u zákazníka

Registrace do 
systému OKG a na 

pojišťovnu

Prohlídka pojišťovny 
za účasti 

makléře/specialisty 
likvidace

Pomoc s určením 
dokladů potřebných 
pro vyřízení a jejich 

dodání do pojišťovny

V případě potřeby 
zajištění zálohy na 

plnění

Aktivní řešení škody 
s pojišťovnou

Dotažení uzavření 
pojistné události, 
případně řešení 

sporů s pojišťovnou

Zpětná vazba pro 
zákazníka / úpis / 

obchod

Aktualizace škodního 
průběhu a případná 

opatření

U zamítnutých / 
krácených škod 

analýza pojištěných 
rizik

Konec



Naším prostřednictvím získáte dále například tyto služby:

• posudek soudního znalce v oboru oceňování vozidel

• odborné oceňování nemovitostí

• certifikované pracoviště Cebia – VINFOTO

• risk management

• přípravu školení a workshopů 

• právní poradenství v oblasti pojistného práva

Rozsah dalších nabízených služeb
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• informace o riziku – rizikové zprávy

• vytvoření tzv. rizikových zpráv, které jsou určeny především

pojišťovnám pro stanovení sazeb pojistného (zprávy lze zpracovávat

po dohodě i zákazníkům jako přehled stávající situace)

• doporučená opatření ke zlepšení stávající situace

• interní protokoly, které jsou zpracovány po provedených prohlídkách

za účelem sestavení rizikové zprávy, nebo v rámci standardní služby

(po vzájemné dohodě)

• doporučená opatření jsou primárně zaměřena na eliminaci požárního

rizika

Úsek risk managementu zajišťuje
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• asistence při prohlídkách risk manažerů pojišťoven

• účast při prohlídkách risk manažerů pojišťoven a zastupování

zákazníka ve věcech týkajících se risk managementu

• oceňování staveb

• v rámci úseku risk managementu makléřské společnosti

OK GROUP a.s. lze konzultovat a stanovit možný postup v případě

stanovení pojistných částek za stavby

• pro oceňování staveb se využívá odborný oceňovací software

Úsek risk managementu zajišťuje
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• pro naše zákazníky řešíme všechny typy škod od těch

jednodušších až po ty komplikované v řádech miliónů korun

• s pojišťovnami máme nastaven efektivní způsob spolupráce

• kontaktujte nás ihned po vzniku škody – posoudíme všechny

okolnosti a škodu za Vás nahlásíme

• aktivně Vás zastoupíme při prohlídkách i dalším jednání 

s pojišťovnou

• můžete využít náš zákaznický portál pro hlášení a správu škod

Jsme silný partner v oblasti škod
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• pravidelně zasíláme reporting týkající se škod a analýzu

škodního průběhu

• poskytujeme komplexní servis v oblasti prevence škod
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Jsme silný partner v oblasti škod



I takové škody umíme řešit
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I takové škody umíme řešit
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Škoda z PR – přepravník a nová vozidla



Profesionalita

• cílíme na individuální potřeby našich zákazníků
• veškeré naše činnosti vykonáváme vysoce odborně, efektivně, důsledně,

s jistotou a s plným nasazením
• neustále se vzděláváme

Odpovědnost

• bereme v úvahu všechny souvislosti i všechny důsledky naší činnosti
• pracujeme pečlivě a snažíme se, aby naše činnost sama i její výsledek neměly

na nikoho a na nic žádné negativní vlivy
• ctíme principy etického jednání

Důvěryhodnost

• k našim zákazníkům i obchodním partnerům přistupujeme otevřeně,
nezaujatě a korektně

Hodnoty společnosti OK GROUP 
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Srozumitelnost

• vyjadřujeme se jasně a přímo k věci
• vyhýbáme se nesrozumitelným a odborným výrazům

Spolehlivost

• pracujeme bez zaváhání, s přehledem a řadu činností vykonáváme rutinně 
dokonale

Zkušenost

• stavíme na léty získávaných poznatcích
• spolupracujeme a sdílíme informace

Stabilita

• jsme pevně ukotveni na pojistném trhu
• garantujeme jistotu dlouhodobé obchodní spolupráce
• díky erudovanému týmu spolupracovníků dosahujeme účelně nejlepších 

možných výsledků 

Hodnoty společnosti OK GROUP 
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Ing. Gabriela Vránová

Ředitelka úseku zemědělského pojištění

OK GROUP a.s.

Nám. Svobody 1690/3, 750 02 Přerov

mobil +420 733 737 678 

e-mail  gvranova@okgroup.cz

www.okgroup.cz

Kontakty
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Děkujeme za pozornost!
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