POSTUP PŘI HLÁŠENÍ ZMĚN V PŘEDMĚTECH POJIŠTĚNÍ
HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V PRŮBĚHU TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group“ jako pojistitelem
a Jihomoravským krajem jako pojistníkem, byly na období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2025 uzavřeny
tyto pojistné smlouvy:
1. pojistná smlouva č. 7721135617

–

pojištění majetku

2. pojistná smlouva č. 7721135800

–

pojištění kolejových vozidel

3. pojistná smlouva č. 7721135694
ochrana osobnosti

–

pojištění odpovědnosti – nemajetková újma /

4. pojistná smlouva č. 7721135672
–
pojištění odpovědnosti za újmu,
vč. profesní odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním sociálních služeb
5. pojistná smlouva č. 7721135708
služeb za újmu

–

pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních

6. pojistná smlouva č. 6667500650

–

pojištění vozidel – FLOTILA

7. pojistná smlouva č. 5045079136

–

cestovní pojištění

Předmětné pojistné smlouvy se vztahují na příspěvkové organizace zřizované krajem a jsou umístěny
na webových stránkách Jihomoravského kraje v metodických listech odboru majetkového.
Příspěvkové organizace jsou povinny postupovat při hlášení změn v předmětech pojištění a hlášení
pojistných událostí v souladu s přiloženým „Manuálem“, kde jsou poskytnuty ze strany pojišťovny
informace, týkající se správy pojištění a postupu při likvidaci pojistných událostí včetně odkazu
na kontaktní osoby správce.

SPRÁVCEM POJIŠTĚNÍ JE:
OK GROUP a.s., MÁNESOVA 3014/16, 612 00 BRNO
Kontaktní osoby za pojištění majetku, odpovědnosti, cestovního pojištění
a pojištění vozidel:
OK GROUP, a.s., Mánesova 3014/16, 612 00 Brno
Pavel Bárta – supervize, email: pbarta@okholding.cz; mobil: 733 782 271
Gabriela Šperlingová – správa pojištění, email: krajjm@okgroup.cz; mobil: 734 686 232
Petr Stypa – škodní události, email: krajjm@okgroup.cz; mobil: 731 605 404
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Informační linka pro správu pojištění (dotazy, požadavky): 734 686 232
Informační linka pro škodní události: 731 605 404
Kontaktní e-mail JMK pro dotazy, nahlašování změn, požadavky a hlášení škod:
krajjm@okgroup.cz
Vznik každé škodné události oznamte bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu na výše
uvedený e-mail.
Kontaktní osoby za KrÚ JMK odbor majetkový oddělení evidence správy majetku:
Zuzana Novotná
odbor majetkový – oddělení správy a evidence majetku
referentka
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 652 494
e-mail: novotna.zuzana@kr-jihomoravsky.cz
web: www.kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jaroslav Pacek
odbor majetkový – oddělení evidence a správy majetku
vedoucí oddělení
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 652 455
e-mail: pacek.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
web: www.kr-jihomoravsky.cz
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