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PROGRAM PREVENCE

DOSPĚLÍ

PĚT RAD, JAK ČERPAT PŘÍSPĚVKY Z PROGRAMŮ PREVENCE
SCHOVEJTE SI DOKLAD
Na plavání, ve fitcentru, v ordinaci, v lékárně,
ve škole… Kdekoli zaplatíte za sebe či své dítě
zboží či službu, které budete později chtít od své
pojišťovny proplatit, vyžádejte si a uschovejte
originál dokladu o úhradě. Budete jej posléze
přikládat k žádosti.

NANEJVÝŠ TŘI PŘÍSPĚVKY V ROCE
Každý pojištěnec může požádat nanejvýš o tři
příspěvky ze všech programů prevence
v jednom roce (výjimky jsou u dárců krve).
Některé příspěvky (např. na školní ozdravný pobyt,
rovnátka či vyšetření prsu) jsou omezeny jinak:
více na www.vozp.cz/prevence.
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nepotřebujete žádné
body ani kredity

300 Kč

plavání
cvičení

BEZ ŽÁDOSTI TO NEJDE
K vyplacení kteréhokoli příspěvku musíte nejprve
vyplnit a podat žádost na příslušném formuláři.
Odkaz na ty správné formuláře najdete pod
každým příspěvkem na www.vozp.cz/prevence.
K žádosti je potřeba přiložit i všechny požadované doklady. To vše buď osobně předejte na
kterémkoli kontaktním místě VoZP ČR, nebo
zašlete poštou.

800 Kč
POZOR NA LHŮTY
Požádat o kterýkoli příspěvek z programů
prevence je potřeba do 90 kalendářních dnů
od data uvedeného na dokladu o úhradě,
nejpozději však do 31. 12. U produktů s více
daňovými doklady je rozhodující datum
na tom posledním.

VYBERTE SI: NA ÚČET,
NEBO SLOŽENKOU
Příspěvky si můžete nechat zaslat buď rovnou
na svůj účet, jehož číslo uvedete v žádosti
do příslušných kolonek, nebo složenkou
na adresu, kterou uvedete tamtéž.

prevence
rakoviny prsu

400 Kč

dentální hygiena
solná jeskyně
vyšetření kožních
znamének

1 500 Kč

dopravně
psychologické
vyšetření

až 2 000 Kč
dárcům krve
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Prevence rakoviny tlustého střeva

Prevence rakoviny prsu

Výše příspěvku:
Max. 150 Kč jednou ročně.

Výše příspěvku:
Max. 800 Kč jednou za dva roky.

Komu a na co:
Pojištěncům od 40 do dovršení 50 let na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiným standardizovaným testem.

Komu a na co:
Ženám od 30 let do dovršení 40 let na ultrasonografické vyšetření a ženám od 40 let do dovršení 45 let
na mamografické nebo ultrasonografické vyšetření.

Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» originál dokladu o úhradě vyšetření obsahující identifikační údaje pojištěnce, výši úhrady, razítko a podpis lékaře.

Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» doklad o zaplacení nákladů na provedené vyšetření s identifikačními údaji žadatelky.

Plavání

Péče o pojištěnce pracující v riziku

Výše příspěvku:
Max. 300 Kč jednou ročně.

Komu, kolik a na co:
Pojištěncům VoZP – pracovníkům vojenských zařízení, vývojových, výzkumných a dalších pracovišť, kterým hygienická služba přiznala kategorii rizikového pracoviště – poskytne VoZP ČR příspěvek ve výši 40 % prokázaných nákladů
na preventivní opatření vztahující se k rizikům vyplývajícím z jejich pracovního zařazení. Jde o pracoviště se škodlivinami typu hluk, vybrané infekce, chemické karcinogeny, ionizující záření, alergeny a toluen (přehled konkrétních
opatření najdete na www.vozp.cz/prevence).

Komu a na co:
Pojištěncům od 18 let na plavání.
Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost
»» doklad o zaplacení ve formě:
-- originálů jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově, nebo
-- kopie permanentní vstupenky s datem zakoupení nebo společně s originálem dokladu o zaplacení nebo
-- originálu pokladního dokladu o dobití čipu se jménem toho, kdo dobití uhradil, nebo
-- dokladu o úhradě plaveckého výcviku.

Cvičení a tělesná regenerace

Dopravně psychologické vyšetření

Výše příspěvku:
Max. 300 Kč jednou ročně.
Komu a na co:
Pojištěncům od 18 let na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci (příklady na www.vozp.cz/prevence).
Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» originál dokladu o úhradě.

Moje volba
Výše příspěvku:
Max. 400 Kč jednou ročně.
Komu a na co:
Pojištěncům od 18 let na jeden z následujících produktů podle vlastní volby:
»» dermatoskopické vyšetření,
»» dentální hygiena,
»» doplňky stravy pro celiaky a diabetiky (příklady na www.vozp.cz/prevence),
»» pobyt v solné jeskyni,
»» pobyt v poláriu,
»» odvykací kúra proti kouření,
»» preventivní prohlídka registrovaných sportovců.
Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» originál dokladu o úhradě, z něhož bude zřejmé, který z produktů a kde byl čerpán či zakoupen a výše úhrady,
»» u příspěvků pro celiaky a diabetiky doklad potvrzující tyto diagnózy,
»» u příspěvku na prohlídku sportovců kopii platného členského průkazu sportovního klubu nebo registračního průkazu sportovce a originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů o pojištěnci, druhu a data
vyšetření a názvu zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo.
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Podmínky přiznání příspěvku:
»» vyplněná žádost,
»» originál dokladu o úhradě, z něhož bude zřejmé, který z produktů byl čerpán a jakou výši činila úhrada,
»» žadatel je pracovně zařazen na rizikovém pracovišti,
»» žadatel předloží potvrzení, že je uveden na seznamu osob podléhajících pracovně lékařské péči, který vystavuje
zaměstnavatel.

VoZP ČR © 2017, ilustrační foto: foto-fotky.cz

Výše příspěvku:
Max. 1 500 Kč.
Komu a na co:
Řidičům profesionálům, držitelům řidičského oprávnění skupiny C, C+E,
C1+E, D, D1, D+E, D1+E na dopravně psychologické vyšetření v období
před dovršením věku 50 let. Příspěvek se neposkytne řidičům - zaměstnancům, kterým je toto vyšetření povinen uhradit zaměstnavatel.
Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost
»» originál dokladu o úhradě dopravně psychologického vyšetření (druh
tohoto vyšetření musí být zřejmý z dokladu o úhradě).

Odměny pro dárce krve a kostní dřeně
Bezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů náleží
dárkové poukázky v hodnotě 300 až 2 000 Kč podle počtu odběrů.
Podrobnosti najdete na www.vozp.cz/prevence.

Pozn.: VoZP ČR si vyhrazuje právo měnit náplň programů i výši příspěvků či ukončit poskytování příspěvků
po vyčerpání finančního limitu pro daný rok.
Podrobnosti o programech prevence
a podmínky pro čerpání příspěvků
najdete na www.vozp.cz/prevence.
Elektronickou přihlášku najdete
na www.vozp.cz/prihlaska.
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