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PROGRAMY PREVENCE

STUDENT A OČKOVÁNÍ
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.

očkování:

í
v
a
r
d
z
e
š
a
V
o
r
p
y
k
v
ě
p
přís
bujete žádné

400 Kč

chřipka
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.

1 000 Kč

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.

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.

400 Kč

cvičení a regenerace

meningitida

2 500 Kč

rakovina
děložního
čípku

BEZ ŽÁDOSTI TO NEJDE

nepotře
body ani kredity

1 200 Kč

školní
ozdravný pobyt

až 1/3
nákladů

klíšťová
encefalitida

VYBERTE SI: NA ÚČET,
NEBO SLOŽENKOU
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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.

STUDENT A OČKOVÁNÍ
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STUDENT A OČKOVÁNÍ
Program Student

STUDENT A OČKOVÁNÍ
Program Očkování

Program je určen studentům odborných učilišť, středních odborných učilišť, středních škol nebo vysokých škol,
a to ve věku od 12 let do dovršení 26 let. Dvanáctiletá hranice se vztahuje na studenty víceletých gymnázií.

Chřipka a další infekce
Příspěvek do výše 400 Kč lze poskytnout jednou v roce na kteroukoliv dávku očkovacího cyklu, a to na prokázané
výdaje na nákup očkovací látky a její aplikaci při očkování proti:

Příspěvky pro studenty:
»» na očkování proti meningitidě do 1 000 Kč za rok,
»» na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě do výše 700 Kč za rok,
»» na očkování při výjezdu do států, kde je povinné či doporučené očkování proti žloutence typu A a B, a to do výše
1 000 Kč za rok,
»» na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci do výše 400 Kč za rok; poskytnutí je omezeno stejně jako
u programu „Děti“ (viz www.vozp.cz/prevence),
»» jednou za dobu studia na OU, SOU, SŠ nebo víceletém gymnáziu a jednou za dobu studia na VŠ na ozdravný
pobyt organizovaný školou, který trvá nepřetržitě v místě pobytu nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu,
a to do výše 1 200 Kč.

»»
»»
»»
»»

je třeba předložit (podle druhu příspěvku):
vyplněnou žádost,
potvrzení školy o účasti na ozdravném pobytu,
originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a kopii očkovacího průkazu, nebo potvrzení od lékaře
o aplikaci,
»» doklad, že pojištěnec cestuje do země s doporučeným očkováním proti žloutence,
»» originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh tělesné aktivity.

sezónní chřipce,
Haemophillus influenzae typu B u dětí,
klíšťové encefalitidě u dospělých,
dalším infekcím, kde očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a kopii očkovacího průkazu, nebo potvrzení od lékaře
o aplikaci.

Co
»»
»»
»»

Program Očkování
Klíšťová encefalitida
Dětem od 2 do 18 let se u základního očkování proplatí 1/3 výdajů za nákup očkovací látky (3 dávky) a její aplikaci.
Přeočkování se proplatí plně za podmínky, že bude provedeno v období od 3 do 5 let od základního očkování.
Co
»»
»»
»»

je třeba předložit:
vyplněnou žádost,
originál dokladu o nákupu vakcíny a úhradě aplikace a kopii očkovacího průkazu, nebo potvrzení lékaře o aplikaci
kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je toto očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek
očkování)

Rakovina děložního čípku
Ženě ve věku od 14 let do konce roku, ve kterém dosáhne 19 let, lze poskytnout příspěvek do výše 2 500 Kč
na očkování proti rakovině děložního čípku za podmínky, že absolvuje kompletní vakcinaci.
Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnky
a druhu očkovací látky,
»» kopii očkovacího průkazu pojištěnky, ve kterém je toto očkování zaznamenáno
(včetně aplikace všech dávek očkování).

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

Pozn.: VoZP ČR si vyhrazuje právo měnit náplň programů i výši příspěvků
či ukončit poskytování příspěvků po vyčerpání finančního limitu.
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Výběr příspěvků z dalších programů prevence
Program Dospělí
150 Kč

na vyšetření k prevenci rakoviny
tlustého střeva

Moje volba

300 Kč

na plavání

400 Kč na jednu z následujících položek:

300 Kč

na cvičení

■■ dentální hygiena

800 Kč

na vyšetření prsu

■■ vyšetření kožních znamének

1 500 Kč na dopravně psychologické
vyšetření

■■ odvykání kouření

až pro dárce krve
2 000 Kč a krevních derivátů

■■ polárium

40 % na preventivní opatření
nákladů pro zaměstnance pracující v riziku

■■ solná jeskyně
■■ doplňky stravy pro celiaky a diabetiky
■■ preventivní prohlídka sportovců

Program Zdravá rodina
Pro děti

■■ 150 Kč na ošetření chrupu fluorizací
■■ 300 Kč na ochranné sportovní pomůcky
■■ 400 Kč na léčebný tělocvik a regeneraci
■■ 550 Kč na očkování proti infekcím
Pro rodiče

■■ 400 Kč na léčebný tělocvik a regeneraci
■■ 550 Kč na očkování proti infekcím

Program Maminka
800 Kč

200 Kč
800 Kč

■■ cvičení pro těhotné
■■ screening v prvním trimestru
■■ předporodní kurz
■■ vitamíny pro těhotné
■■ pomůcky pro kojení
■■ monitor dechu
■■ vybavení k péči o miminko
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