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OK HOLDING

Váš partner nejen v oblasti pojištění

Josef Kříž
Zelinářské dny  
27.-28.1.2020

Neustále v pohybu…
… Vaším směrem

… již 19 let!
1999 – 2018 
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OK HOLDING s.r.o.

• OK GROUP, a.s. stojí v čele OK HOLDINGU, jehož celkové
zprostředkované pojistné přesahuje částku 3 mld. Kč.

• OK HOLDING - partnerská sít sdružující nezávislé makléře,

- majetkově propojené společnosti

Představení společnosti



OK HOLDING
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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



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 klienty 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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Vývoj kmene OK HOLDING v milionech Kč
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OK GROUP, a.s.

• česká makléřská pojišťovací společnost působící na pojistném
trhu od roku 1999. Od roku 2007 rozšiřuje své aktivity i na
Slovensku. Hlavní sídlo a centrála společnosti je v Brně,
obchodní místa jsou rozmístěna po celé ČR.

• Svou velikostí patří mezi první tři TOP makléřské společnosti
na českém pojišťovacím trhu

• v rámci ČR přes 250 obchodních poradců

Představení společnosti
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Obchodní místa společnosti OK GROUP



• úsporu času a financí

• individuální přístup týmu odborníků s bohatými zkušenostmi

• vypracování nabídky od širokého spektra pojišťoven

• správa pojistných smluv včetně pravidelných aktualizací

• garanci dobré ceny a širokého rozsahu pojistného krytí

• pravidelné prověřování Vaší pojistné ochrany

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

• spolupráce při řešení škod

Co spoluprací s námi získáte
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Zemědělské pojištění
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AGRA pojišťovna                                                           
ALLIANZ pojišťovna                                                                 
GENERALI ČESKÁ pojišťovna                                                                 
ČSOB pojišťovna                                                                                                              
Hasičská vzájemná pojišťovna



Zemědělské pojištění
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Pojištění plodin

Pojistit lze veškeré plodiny pěstované na orné půdě, trvalé travní porosty, 
vinice, chmelnice, sady, okrasné rostliny, rostliny  ve sklenících a 
fóliovnících, lesní porosty a lesní školky 

na pojistná nebezpečí:

• krupobití
• požár
• vichřice
• záplava, povodeň, sesuv půdy
• vyzimování, požerky slimáků
• jarní mráz, zimní mráz
• sucho
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Pojištění zvířat
Pojistit lze hospodářská zvířata:
• skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, koně a také ostatní zvířata, jako např.  ryby, 

exotická zvířata  a jiné…, na pojistná nebezpečí pro případ uhynutí, utracení, 
nařízené  nebo nucené poražení z důvodu:

➢ nákazy
➢ jiných hromadných onemocnění
➢ přerušení dodávky proudu
➢ zasažení zvířete elektrickým proudem
➢ akutní otravy exogenními jedovatými látkami
➢ přehřátí organismu 
➢ živelní událost
➢ jednotlivé škody
➢ odcizení zvířete z pastvy

Zemědělské pojištění 
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Zahájení příjmu žádostí: 2.1.2020                  Ukončení příjmu žádostí: 30.10.2020

Žádost musí být podána před úhradou pojistného 

Výše podpory: 

35% - 65% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin
( ovoce, chmel, vinná réva, zelenina, LAKR, len, konopí, jahody, brambory,
cukrová řepa, pícniny na semeno)

10% - 50% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin

25% - 50% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat

30% - 50% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění školek a lesních porostů

Podpora na pojištění



Výše podpory v roce 2019

• 58% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin

• 50% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat

• 45% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin

• 50% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění školek s produkcí 

sadebního materiálu lesních dřevin

• 30% uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů

Podpora pojištění
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Podpora pojištění
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Výše podpory pojištění v letech 2001 - 2019

0
10
20
30

40
50
60
70

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

rok

%
 p

o
d

p
o

ry

plodiny zvířata speciálky



I takové škody umíme řešit
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Krupobití na zelenině



I takové škody umíme řešit
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Krupobití na zelenině



I takové škody umíme řešit
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Povodeň, záplava



I takové škody umíme řešit
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Povodeň, záplava



I takové škody umíme řešit
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Požár 
zemědělského 
stroje

Požár 
pole



I takové škody umíme řešit
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Nejlepší 
Pohled
je 
z hora



Profesionalita

• cílíme na individuální potřeby našich klientů
• 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 klientům 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. Josef Kříž
ředitel likvidace zemědělského pojištění  
mobil: 606 735 211, e-mail: jkriz@okgroup.cz

Ing. Gabriela Vránová
ředitelka úseku zemědělského pojištění
mobil: 733 737 678, e-mail: gvranova@okgroup.cz
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Centrální tým zemědělského pojištění

Děkujeme za pozornost.

mailto:jkriz@okgroup.cz
mailto:gvranova@okgroup.cz

