Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje
1. Správa pojištění
Kontaktní osoby pro správu pojištění majetku, odpovědnosti, cestovního pojištění a pojištění
vozidel: OK GROUP a.s., Mánesova 3014/16, 612 00
•
•
•

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
e-mail pro dotazy, nahlašování změn, požadavky a hlášení škod: krajjm@okgroup.cz
informační linka pro správu pojištění (dotazy, požadavky): 734 686 232
Informační linka pro škodní události: 731 605 404

1.1 Pojištění majetku (Pojistná smlouva č. 7721135617)
Pořízení, prodej, převod a jiné změny související s majetkem budou nahlašovány 2x ročně na výzvu
správce pojistné smlouvy formou vyplnění „Prohlášení pojištěného“ (Příloha č. 1 – Prohlášení
pojištěného).
Toto prohlášení je potřeba zaslat elektronicky na kontaktní e-mail – krajjm@okgroup.cz.
Termíny pro zaslání prohlášení budou vždy k 31. 1. (dle inventury k 31. 12. předchozího roku
a 31. 7. dle inventury k 30. 6. daného roku.)
Změna názvu organizace, sloučení a jiné se uvádí v „Prohlášení pojištěného“ dle výše uvedených
pokynů.

1.2 Pojištění kolejových vozidel (Pojistná smlouva č. 7721135800)
Pořízení, prodej, převod a jiné změny související s vlastnictvím kolejových vozidel budou
nahlašovány neprodleně elektronicky na kontaktní e-mail – krajjm@okgroup.cz.
Veškeré nově pořízené železniční jednotky budou automaticky pojištěny okamžikem jejich převzetí
pojištěným (JMK). Pro stanovení dodatečného poměrného pojistného se pojistitel zavazuje použít
výhradně sazbu / jednotkovou cenu, které jsou pojistitelem uvedeny dle podmínek této pojistné
smlouvy. Pojistník (JMK) může kdykoliv dle svých pojistných potřeb snížit rozsah pojištění, pokud
dojde ke změně vlastnických či jiných vztahů či důvodů majících vliv na rozsah pojištění.
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1.3 Pojištění odpovědnosti za újmu
Þ Pojistná smlouva č.7721135672

–

Þ Pojistná smlouva č. 7721135708

–

Þ Pojistná smlouva č. 7721135694

–

obecná odpovědnost vč. profesní odpovědnosti
za újmu způsobenou poskytováním soc. služeb
odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb
za újmu
nemajetková újma / ochrana osobnosti

Požadavky a dotazy zasílejte elektronicky na kontaktní e-mail –
kontaktujte příslušnou informační linku.

krajjm@okgroup.cz, případně

1.4 Cestovní pojištění (Pojistná smlouva č. 5045079136)
V rámci cestovního pojištění jsou pojištěny všechny organizace JMK uvedené v příloze pojistné
smlouvy, dále jsou automaticky kryty všechny osoby vyslané pojištěnými organizacemi,
a to na území celého světa.
V každé organizaci JMK bude stanovena jedna odpovědná osoba, která bude zahraniční cesty
evidovat v měsíčním přehledu nazvaném Příloha č. 3 – cestovní pojištění a k 15. dni následujícího
měsíce sestavu vždy odešle elektronicky na kontaktní e-mail – krajjm@okgroup.cz.
Každá organizace JMK zašle nejpozději do 31. 1. 2021 informaci o osobě odpovědné za přehledy
cestovního pojištění. Informace bude obsahovat: Název organizace, adresu, IČO, jméno, příjmení
odpovědné osoby, telefonický kontakt a e-mail.
Odpovědná osoba v organizaci JMK bude mít k dispozici asistenční karty pojišťovny v elektronické
podobě. Na asistenční kartě bude uvedeno číslo pojistné smlouvy, telefon asistenční služby. Karty
nebudou vystavovány na jména. Dále v každé organizaci JMK budou u osoby odpovědné
za cestovní pojištění k dispozici pojistné podmínky v elektronické verzi.
Bude-li cesta směřovat do zemí, kde je nutné vízum, pak postupujte podle uvedených pokynů
a sestavu pojištěných osob odešlete na kontaktní e-mail IHNED.
Přehled procestovaných dnů bude pojistníkovi předložen 2x ročně na základě zaslaných přehledů
zpětně vždy k 30. 6. a 31. 12. daného roku.
Pokud dojde k pojistné události, bude asistenční služba kontaktovat odpovědnou osobu dané
organizace JMK, aby si ověřila, že osoba vyžadující ošetření je pojištěna smlouvou 5045079136.
V případě změny odpovědné osoby v dané organizaci JMK je nezbytné ihned informovat správce
pojištění na kontaktní e-mail – krajjm@okgroup.cz.
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1.5 Pojištění vozidel – flotila (Pojistná smlouva č. 6667500650)
Kontaktní e-mail na pojišťovnu: jmk@koop.cz
Pojistnou smlouvou je řešeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, havarijní pojištění
a doplňkové pojištění.
Změny v pojištění jsou hlášeny prostřednictvím Přílohy č. 2 – formulář.
Vyúčtování pojištění je prováděno pololetně zpětně. Přílohou vyúčtování pojistného
od pojišťovny bude rozdělení a rozúčtování pojistného na jednotlivé organizace.
1.5.1 Hlášení nových vozidel

Zaslat žádost na formuláři s vyplněnou tabulkou na kontaktní e-mail pojišťovny jmk@koop.cz,
k žádosti doložit kopii TP, v případně kopii faktury za pořízení vozidla.
Zelená karta (ZK) bude zaslána elektronicky. Po černobílém vytištění ZK na bílý papír splní ZK
legislativní náležitosti (od 1. 7. 2020 není nutný zelený formát, lze použít bílý formát). V případě
domluvy je možné si ZK nechat vytisknout na nejbližší pobočce Kooperativy pojišťovny a.s.
Limit pojištění odpovědnosti z provozu vozidel:

100 000 000,usmrceného

Kč

na

každého

zraněného

/

100 000 000,- Kč pro věcnou škodu a ušlý zisk
Spoluúčast havarijního pojištění:

Osobní vozidla 5 % min. 5 000,- Kč
Nákladní vozidla, autobusy 10 % min. 10 000,- Kč

Pojistná nebezpečí havarijního pojištění:

Havárie, živel, odcizení, vandalismus (uvedená
nebezpečí se týkají také veškeré strojní nástavby)

Doplňková pojištění:

Pojištění čelního skla
Úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem
Asistenční služby
Pojištění zavazadel

1.5.2 Změny vozidel

Požadavek na změnu RZ, čísla TP, či jiných úprav zaslat prostřednictvím formuláře
na e-mail jmk@koop.cz.
1.5.3 Ukončení pojištění vozidel

Požadavek na ukončení pojištění vozidla zaslat prostřednictvím formuláře na e-mail
jmk@koop.cz. V žádosti uvést důvod ukončení pojištění vozidla (prodej, vyřazení vozidla, odcizení).
K žádosti je třeba doložit buď kopii TP nebo kupní smlouvu, popř. usnesení o odcizení vozidla.
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2. Postup při likvidaci pojistných událostí
Kontaktní osoby pro likvidaci pojistných událostí:
OK GROUP a.s., Mánesova 3014/16, 612 00
•
•

Pavel Bárta – supervize, email: pbarta@okholding.cz; mobil: 733 782 271
Petr Stypa – škodní události, email: krajjm@okgroup.cz; mobil: 731 605 404
e-mail pro hlášení škod: krajjm@okgroup.cz
informační linka pro škodní události: 731 605 404

2.1 Škody z pojištění majetku
2.1.1 Živelní pojistná událost

V případě živelní pojistné události je třeba ihned kontaktovat OK GROUP a. s., aby mohla být včas
zajištěna prohlídka likvidátorem pojišťovny.
V případě zásahu složek Hasičského záchranného sboru (HZS) nebo Policie České republiky (PČR) je
nutné zajistit záznamy a výsledky jejich šetření. U požáru je nutné volat HZS vždy, ačkoliv se podaří
požár uhasit vlastními silami. Kroky nutné k zabránění dalších škod je nutné činit ihned. Náklady na
tuto činnost jsou kryty pojištěním. Doporučujeme v takových případech pořizování
fotodokumentace.
Základní doklady potřebné pro likvidaci:
Þ hlášení PU (formulář příloha č. 4)
Þ fotodokumentace vzniklých škod
Þ zápis PČR nebo HZS
Þ kopie faktur za opravu s rozpisem materiálu a práce
2.1.2 Odcizení majetku

Každé odcizení majetku je třeba hlásit Policii ČR.
V případě poškození budovy nebo jejích stavebních součástí je třeba ihned kontaktovat
OK GROUP a. s., aby mohla být včas zajištěna prohlídka likvidátorem pojišťovny. Pojišťovna uhradí
škodu v případě, že došlo při odcizení k překonání překážek, které věc chránily před odcizením.
Základní doklady potřebné pro likvidaci:
Þ hlášení PU (formulář příloha č. 4)
Þ kopie usnesení PČR
Þ kopie nabývacích dokladů odcizených věcí nebo výpis z jejich účetní evidence
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2.1.3 Vandalismus

Jakékoliv poškození neznámým pachatelem je třeba hlásit na PČR. Poté je nutné kontaktovat
OK GROUP a. s., aby mohla být včas zajištěna prohlídka likvidátorem pojišťovny před započetím opravy.
Základní doklady potřebné pro likvidaci:
Þ hlášení PU (formulář příloha č. 4)
Þ fotodokumentace vzniklých škod
Þ kopie usnesení PČR
Þ kopie faktur za opravu s rozpisem práce a použitého materiálu
2.1.4 Pojištění skel

Pokud dojde k rozbití skla neznámým pachatelem je třeba tuto událost ohlásit na PČR.
Základní doklady potřebné pro likvidaci:
Þ hlášení PU (formulář příloha č. 4)
Þ fotodokumentace poškozeného skla včetně celkového pohledu a detailu poškození
Þ rozměry poškozeného skla
Þ kopie usnesení PČR
Þ kopie faktury za opravu s uvedením druhu, síly a rozměru skla
2.1.5 Poškození elektroniky, strojů

Při poškození elektroniky je třeba ihned kontaktovat OK GROUP a. s., aby mohla být včas zajištěna
prohlídka likvidátorem pojišťovny nebo znalcem v tomto oboru ještě před započetím opravy.
V případě úplného zničení až do pokynu pojistitele zařízení nevyhazovat/nelikvidovat.
Základní doklady potřebné pro likvidaci:
Þ hlášení PU (formulář příloha č. 4)
Þ fotodokumentace poškození i celého stroje včetně identifikace (např. štítek výrobce)
Þ kopie faktur za opravu s rozpisem práce a vyměněných náhradních dílů
Þ vyjádření servisu k příčině a rozsahu poškození
Þ doklad o vedení poškozené věci v účetnictví
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2.2 Škody z pojištění kolejových vozidel
Pro škody z pojištění kolejových vozidel platí pokyny uvedené v bodě 2.1 Škody z pojištění majetku,
kdy v souvislosti s typem vzniklé škody využijte body 2.1.1–2.1.5.
2.3 Škody z pojištění odpovědnosti
Pokud dojde k události, při níž vznikne škoda třetí osobě a zároveň je dána odpovědnost Vaší
organizace za vzniklou škodu, je třeba o této události sepsat s poškozeným zápis, který poškozený
podepíše.
O události se ihned musí informovat OK GROUP a. s., aby mohla být včas zajištěna prohlídka
likvidátorem pojišťovny.
Důrazně doporučujeme neuznávat žádný vznesený nárok poškozených písemně, nebo jeho
náhradou, bez souhlasu pojišťovny.
Základní doklady potřebné pro likvidaci:
Þ hlášení PU (formulář příloha č. 4)
Þ zápis o škodě
Þ uplatnění nároku poškozeného
Þ doklady dokládající výši vzniklé škody
Þ vyjádření k odpovědnosti za vzniklou škodu

2.4 Škody z cestovního pojištění
Asistenční kartu pojištěného, která Vám byla vydána při sjednání pojištění, noste vždy při sobě.
Je vašim dokladem o sjednání pojištění. Pro případy potřeby je na asistenční kartě uveden kontakt
na asistenční linku Global Assistance (dále jen asistenční linka) a žádost o pomoc v anglickém jazyce.
V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení
v nemocnici a náklady s tím spojené převýší částku 3 000 Kč se spojte telefonicky s asistenční linkou
na telefonním čísle +420 266 799 779 nebo e-mailem na ga@1220.cz, pokud tak neučiní služba první
pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba.
Na asistenční lince je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny jak dále postupovat.
Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu pojištěného a tiskopis „Prohlášení ošetřujícího
lékaře“.
Po svém návratu o události informujte OK GROUP a. s.
Základní doklady potřebné pro likvidaci:
Þ vyplněný a podepsaný tiskopis „Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh
v zahraničí“
Þ „Prohlášení ošetřujícího lékaře “, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je
máte k dispozici
Þ originály dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí
Þ v případě, že jste současně pojištěn(a) u další komerční pojišťovny, potvrzení této komerční
pojišťovny
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2.5 Škody z pojištění vozidel
2.5.1 Havárie motorového vozidla (havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Policii je nutné hlásit nehody, při nichž je výše škody vyšší než 100 000,- Kč nebo i nehody,
při nichž je škoda nižší než 100 000,- Kč, ale účastníci nehody se nedohodnou na viníku nehody.
Po tomto nahlášení je nutné si od policie vyžádat potvrzení nebo číslo jednací.
Bez ohledu na to, zda byla nehoda hlášena policii, je nutné vyplnit záznam o dopravní nehodě.
Poškozené vozidlo musí být prohlédnuto likvidátorem pojišťovny před započetím opravy vozidla.
Základní doklady potřebné pro likvidaci:
Þ hlášení PU (formulář příloha č. 4A)
Þ zápis PČR o dopravní nehodě
Þ kopie záznamu o dopravní nehodě
Þ kopie velkého technického průkazu
Þ kopie řidičského průkazu
Þ kopie faktur za opravu s rozpisem práce a materiálu
2.5.2 Odcizení motorového vozidla

Událost je nutné ohlásit PČR.
Základní doklady potřebné pro likvidaci:
Þ hlášení PU (formulář příloha č. 4A)
Þ originál usnesení policie
Þ originál velkého technického průkazu
Þ kopie faktury za nákup vozidla
Þ doklady a klíče od vozidla
2.5.3 Úraz

Pokud dojde k úrazu osob dopravovaných pojištěnými motorovými vozidly, je třeba tuto událost
ohlásit PČR.
Doklady potřebné pro likvidaci:
Þ hlášení PU (formulář příloha č. 4A)
Þ popis pojistné události, průběh a příčina
Þ lékařská zpráva, posudek o bolestném
Þ doklady ohledně dalších výdajů přímo spojených s úrazem
Þ úmrtní list (pouze v případě smrtelného úrazu)
Þ doklad od notáře o určení oprávněné osoby k přijetí plnění (pouze v případě smrt. úrazu)
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2.5.4 Vandalismus

Pokud vozidlo poškodí neznámý pachatel je nutné událost oznámit na PČR.
Základní doklady potřebné pro likvidaci:
Þ hlášení PU (formulář příloha č. 4A)
Þ kopie velkého technického průkazu
Þ kopie faktur za opravu s rozpisem práce a materiálu
Þ kopie protokolu od Policie ČR (příp. usnesení)

2.6 Škody způsobené třetí osobou
V případě, že dojde ke škodě na majetku (s výjimkou vozidel), finanční újmě, újmě na zdraví
či životě zaviněním třetí osoby, NEPRODLENĚ informujte elektronicky či telefonicky
OK GROUP a.s., který navrhne a zajistí řešení události.
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