
Pojištění 
ORDINACE

Hlídejte zdraví pacientů. 
My budeme hlídat
Vaši ordinaci.

Hořící lékařská zpráva

Horká voda vytékající 
z prasklé trubky

Vy po telefonátu se svým účetním

Kroupy dopadající na okno Vaší ordinace

Sníh prolamující střechu

Nepřemýšlejte nad riziky ohrožujícími Vaši ordinaci 
a raději se soustřeďte na své pacienty. Právě pro Vás 
Kooperativa připravila unikátní a finančně výhodné 
pojištění ORDINACE. Je zaměřené na rizika spojená 
s provozem soukromé lékařské praxe – od živelních 
pohrom až po odpovědnost za škodu.

Zjistit potřebné detaily nebo uzavřít smlouvu 
můžete okamžitě na telefonním čísle 841 105 105.

� 841 105 105
www.koop.cz

Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group
Kooperativa je první soukromou pojišťovnou, která po revoluci 1989 
začala působit na českém trhu. Za tu dobu prodělala fi rma bouřlivý rozvoj. 
Z malé, specializované pojišťovny, založené v roce 1991, se stala velká, stabilní 
a prosperující instituce, která zaujímá pozici druhé nejsilnější pojišťovny 
v České republice s tržním podílem 22,2 procenta. 
V oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských rizik, z velké části 
díky tradiční spolupráci s makléři, je Kooperativa jedničkou na českém trhu. 
Kvalitu služeb Kooperativy pravidelně oceňuje laická i odborná veřejnost 
v různých anketách. Firmu ocenili i pojišťovací makléři, kteří Kooperativě 
udělili titul Pojišťovna roku čtyřikrát za posledních šest let. 

Kooperativa je součástí 
Vienna Insurance Group 
vedoucího pojišťovacího koncernu 
ve střední a východní Evropě. 

Skupina je prostřednictvím podílů na pojišťovnách aktivní 
ve 23 zemích Evropy. V Rakousku, ČR, Albánii, Rumunsku, 
Bulharsku, Gruzii a na Slovensku patří koncern Vienna 
Insurance Group k vedoucím fi rmám na pojistném trhu. 
Na českém trhu jsou součástí Vienna Insurance Group 
kromě Kooperativy i Česká podnikatelská pojišťovna 
a Pojišťovna České spořitelny.

 Důležité údaje roku 2009

 Předpis pojistného 31 miliard korun

 Dva miliony klientů

 505 857 vyřízených pojistných událostí

  Strategický partner – fi nanční skupina 
České spořitelny

  Rating A+ se stabilním výhledem 

  Lídr trhu se životním pojištěním  

  Kooperativa opět rostla a upevnila si 
svoji pozici na českém pojistném trhu

  Kooperativa pojišťuje každého pátého 
občana v ČR 

  Kooperativa opět v každém směru dostála 
všem svým závazkům vůči klientům

  V loňském roce úspěšně pokračovala 
spolupráce s jednou z největších 
fi nančních institucí v ČR

  Vienna Insurance Group, jíž je Kooperativa 
součástí, je držitelem ratingu A+ od 
prestižní agentury Standard & Poor´s 

  Vienna Insurance Group v ČR dosáhla 
v roce 2009 předepsané pojistné 
16,23 mld. Kč a stala se největší fi nanční 
skupinou na českém trhu životního 
pojištění  

Získaná ocenění v roce 2009

• 1. místo v anketě 
Pojišťovna roku 
v hlavní kategorii  
Neživotní pojištění 

• 1. místo v kategorii 
Pojišťovna roku 2009 
v rámci soutěže 
MasterCard Banka 
roku

• 1. místo v soutěži 
Zlatá koruna
Povinné ručení 
s živelním pojištěním 
zdarma
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