Vážení pojištěnci,
děkujeme vám za věrnost, kterou prokazujete
naší pojišťovně. S velkým potěšením také zdravíme
nové pojištěnce, kteří v poslední době rozšířili naše
řady. V uplynulém roce jsme se tak i díky vám zařadili mezi nejúspěšnější zdravotní pojišťovny. Dali
jste tak svou volbou přednost jistotě a nadstandardním podmínkám v péči o vás založeným na dlouhodobé tradici a především rozumné volbě.
Rádi bychom vás informovali o tom, že VoZP ČR se nachází v dobré finanční kondici a
v roce 2012 opět poskytuje svým pojištěncům program preventivní zdravotní péče, ve
kterém nabízí řadu produktů hrazených nad rámec veřejného zdravotního pojištění, a
to i přes složité vnější ekonomické podmínky, které lze v roce 2012 očekávat.
Jako příklad uvádíme rozšíření spektra příspěvků na očkování proti závažným infekčním onemocněním, kde dochází k úpravě v kategorii očkování proti chřipce. Tento příspěvek budou moci nyní čerpat všichni pojištěnci bez věkového omezení na ta očkování
proti chřipce, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Za upozornění také stojí tradiční ozdravné pobyty pro naše dětské pojištěnce ve věku
od 6 do 17 let, kteří splňují zdravotní podmínky pro účast na nich. VoZP ČR hradí
cca 70% nákladů na tyto pobyty, které i letos budou probíhat v termínu od 4. 6. do
30. 8. 2012.
V poslední době se v souvislosti se změnami přijatými v oblasti veřejného zdravotního
pojištění a různými náborovými aktivitami ostatních zdravotních pojišťoven objevují
časté dotazy na možnost změny zdravotní pojišťovny. Dovolujeme si vás proto upozornit, že od 1. 12. 2011 vstoupila v platnost novela zákona, která upravuje možnost
změny zdravotní pojišťovny tak, že tuto změnu lze provést jen jedenkrát za rok
s tím, že přihláška musí být zdravotní pojišťovně doručena do 30. 6. a pojištěnec se
následně stává pojištěncem nové zdravotní pojišťovny od 1. 1. následujícího roku,
přičemž je možné podat jen jednu přihlášku za rok a k případným
dalším změnám a požadavkům již nebude přihlíženo.
Pokud byste někdy zvažovali případný odchod od naší zdravotní
pojišťovny k jiné, což by nás velice mrzelo, pokuste se prosím
nejprve zamyslet nad tím, zda vám nová pojišťovna uhradí i tu nejmodernější zdravotní péči (mimo jiné i ve špičkových vojenských
zařízeních), či nákladnou operaci a zda má tak bohatý program
rozšířené zdravotní péče, jaký svým pojištěncům předkládá VoZP
ČR. Věřte, že si velmi vážíme každého našeho pojištěnce a snažíme se vám zajistit takové podmínky v oblasti prevence a zdravotní
péče, abyste měli jistotu kvalitní, soustavné a dostatečné péče
o své zdraví a abyste nabyli jistoty a přesvědčení, že vaše volba
VoZP ČR jako své zdravotní pojišťovny je jedině správná.
Vaše VoZP ČR

