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PROGRAM PREVENCE

vyčerpejte 1 800 Kč

MAMINKA

nepotřebujete žádné
body ani kredity

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.

200 Kč

vitamíny

800 Kč

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.

estru
screening v prvním trim
cvičení pro těhotné
předporodní kurz

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,
nebo zašlete poštou.

800 Kč

monitor dechu
pomůcky pro kojení
ko
vybavení k péči o mimin

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.

PROGRAM PREVENCE

MAMINKA
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PROGRAM PREVENCE

MAMINKA

Prevence v těhotenství

MAMINKA

Celkem
1 800 Kč

Příspěvky pro děti z dalších programů prevence

Výše příspěvku:
Max. 800 Kč jednou v roce během těhotenství.
Komu a na co:
Těhotné ženě na jednu z následujících položek podle jejího výběru:
»» kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity v rámci odborně vedených kurzů pro těhotné ženy,
»» prvotrimestrální screening absolvovaný u lékaře s příslušným certifikátem České gynekologické a porodnické společnosti nebo s akreditací Fetal Medicine Foundation,
»» předporodní kurz.
Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» originál dokladu o úhradě,
»» kopii těhotenského průkazu.

Vitamíny těhotným ženám

Program Děti
200 Kč

na vitamíny
vhodné pro děti

250 Kč

na preventivní prohlídku
sportujících dětí

400 Kč na jednu z následujících položek:

300 Kč

na plavání či léčebný tělocvik

■■ vyšetření kožních znamének

500 Kč

na cvičení rodičů s dětmi do 6 let

■■ instruktáž dentální hygieny

Dětská volba

1 000 Kč na plavání rodičů s dětmi do 3 let

■■ solná jeskyně

1 000 Kč na školu v přírodě nebo
lyžařský výcvik

■■ doplňky stravy pro celiaky a diabetiky
■■ polárium

2 400 Kč na fixní rovnátka

Výše příspěvku:
Max. 200 Kč jednou v roce během těhotenství.
Komu a na co:
Těhotným ženám na multivitamínový či vitamínový
přípravek vhodný k užívání v těhotenství.
Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» originál daňového dokladu z lékárny,
»» kopii těhotenského průkazu.

Prevence po narození dítěte

Program Zdravá rodina
na ošetření chrupu fluorizací

400 Kč

studentům na léčebný tělocvik

300 Kč

na ochranné sportovní pomůcky

700 Kč

studentům na očkování
proti klíšťové encefalitidě

400 Kč

na léčebný tělocvik a regeneraci

550 Kč

na očkování proti sezónní chřipce
a dalším infekcím

Výše příspěvku:
Max. 800 Kč jednou v roce.
Komu a na co:
Každému miminku do šesti měsíců od narození na jeden z následujících produktů podle vaší volby:
»» pomůcky pro kojení a krmení dětí (kojící kloboučky, kojící polštářek, odsávačka mateřského mléka, speciální podprsenky a vložky do nich, ohřívačka, sterilizátor, kojenecké lahve, formovače a chrániče bradavek),
»» monitor dechu miminka,
»» pomůcky pro novorozence a kojence (teploměr, polohovací polštář, váha, odsávačka hlenů).
Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» originál dokladu o úhradě, který může být datován až 4 měsíce před narozením dítěte.

Podrobnosti o programech prevence a podmínky pro čerpání příspěvků najdete na www.vozp.cz/prevence.
Elektronickou přihlášku najdete na www.vozp.cz/prihlaska.

Programy Student a Očkování

150 Kč

1 000 Kč studentům na očkování
proti meningitidě
1 200 Kč studentům na školní ozdravný pobyt
2 500 Kč dívkám od 14 do 19 let na očkování
proti rakovině děložního čípku

Pozn.: VoZP ČR si vyhrazuje právo měnit náplň programů i výši příspěvků či ukončit poskytování příspěvků
po vyčerpání finančního limitu pro daný rok.
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