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VÁLEČNÝ VETERÁN
JAK ČERPAT PŘÍSPĚVKY Z PROGRAMU VÁLEČNÝ VETERÁN
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SCHOVEJTE SI DOKLAD
Na plavání, ve fitcentru, v ordinaci, v lékárně…
Kdekoli zaplatíte produkt či službu, které budete
později chtít od své pojišťovny proplatit, vyžádejte
si a uschovejte originál dokladu o úhradě. Budete
jej posléze přikládat k žádosti.

600 Kč
PĚT PLUS TŘI PŘÍSPĚVKY

plavání

po návratu z mise

300 Kč
vyšetření k prevenci
rakoviny

900 Kč

očkování proti infekcím

600 Kč

cvičení a regenerace

Z programu Válečný veterán může oprávněný žadatel
čerpat v jednom roce všech pět příspěvků a kromě
toho další tři příspěvky z jiných programů prevence
VoZP podle vlastní volby (viz www.vozp.cz/prevence).

BEZ ŽÁDOSTI TO NEJDE
K čerpání kteréhokoli příspěvku musíte nejprve
vyplnit žádost na formuláři, který je k dispozici
na www.vozp.cz/veteran. K žádosti je potřeba
přiložit i všechny požadované doklady, zejména
kopii „Osvědčení válečného veterána“ vystaveného
Ministerstvem obrany ČR, z nehož musí být zřejmý
výkon služby v mezinárodní vojenské misi a datum
ukončení, dále pak originály dokladů o úhradě.
To vše buď osobně předejte na kterémkoli
kontaktním místě VoZP ČR, nebo zašlete poštou.

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.

POZOR NA LHŮTY
Požádat o příspěvek z programu Válečný veterán
je možné 12 měsíců po dni ukončení účasti ve
vojenské misi, nejpozději však 31. 1. roku
následujícího po roce, v němž žadatel uhradil
službu či věc.
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Vitamíny pro děti

Účelem programu Válečný veterán je pomoci vojákům Armády ČR vyrovnat se s dopady náročné
služby v zahraničních misích po návratu do vlasti. Nárok na příspěvky z tohoto programu může
uplatnit každý voják s Osvědčením válečného veterána vydaným Ministerstvem obrany ČR,
který se v posledních 12 měsících vrátil z vojenské mise v zahraničí. Čerpat může jednou
v kalendářním roce každý uvedený příspěvek:

Prevence rakoviny tlustého střeva
Výše příspěvku:
Max. 300 Kč jednou ročně.
Na co:
Na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiným standardizovaným testem.
Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» kopii „Osvědčení válečného veterána“, z něhož musí být zřejmý výkon služby v mezinárodní vojenské misi
»» originál dokladu o úhradě vyšetření obsahující identifikační údaje pojištěnce, výši úhrady, razítko a podpis lékaře.

Výše příspěvku:
Max. 900 Kč jednou ročně.
Na co:
Na očkování proti sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě, ale i na další očkování k ochraně zdraví před infekčními
onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout na kteroukoli dávku
očkovacího cyklu, a to na výdaje na nákup očkovací látky a její aplikaci lékařem.
Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» kopii „Osvědčení válečného veterána“, z něhož musí být zřejmý výkon služby v mezinárodní vojenské misi,
»» daňový doklad o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a kopii očkovacího průkazu, nebo potvrzení lékaře
o aplikaci.

Specializovaná lázeňská péče
Výše příspěvku:
Max. 4 000 Kč jednou ročně.
Na co:
Na lázeňský pobyt k regeneraci po službě v mezinárodní vojenské misi, pokud takový pobyt trvá nejméně pět dnů
včetně dne nástupu. Seznam lázní lze vyhledat na www.lecebne-lazne.cz.

Plavání
Výše příspěvku:
Max. 600 Kč jednou ročně.
Na co:
Na plavání, a to při úhradě jednotlivých vstupenek, permanentky nebo dobití čipu.
Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» kopii „Osvědčení válečného veterána“, z něhož musí být zřejmý výkon služby v mezinárodní vojenské misi,
»» doklad o zaplacení ve formě:
- originálů jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy najednou,
- kopie permanentní vstupenky s datem zakoupení nebo společně s originálem dokladu o zaplacení,
- originálu pokladního dokladu o dobití čipu se jménem toho, kdo dobití uhradil.

Cvičení a tělesná regenerace
Výše příspěvku:
Max. 600 Kč jednou ročně.

Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» kopii „Osvědčení válečného veterána“, z něhož musí být zřejmý výkon služby v mezinárodní vojenské misi,
»» originál dokladu o úhradě, z něhož musí být zřejmé, že jde o zařízení se statutem lázní a že služby byly
poskytnuty na jméno a ve prospěch válečného veterána.

Další služby pro účastníky vojenských misí a veterány
»»
»»
»»
»»
»»
»»

protiepidemický balíček odpovídající charakteru a lokalitě mise
očkování v potřebném rozsahu podle lokality mise,
specializovaná psychologická a psychiatrická péče,
komplexní preventivní prohlídka pro aktivního účastníka mise dvakrát ročně,
komplexní preventivní prohlídka pro válečného veterána jednou ročně,
preventivní prohlídka pro navrátilce z misí v pražském protonovém centru.

Péče o rodinné příslušníky

Na co:
Na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci (fitness, sauna, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, rehabilitační
cvičení, dechová cvičení, oxygenoterapie, Laser terapie, Colon – hydro – terapie, terapie rázovou vlnou, zábalové
koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, aerobic, jóga, spinning, Pilates, Kegelovy cviky, cvičení Ásany, core trénink, Tabata cvičení a tělesné aktivity obdobného regeneračně preventivního charakteru).
Co je třeba předložit:
»» vyplněnou žádost,
»» kopii „Osvědčení válečného veterána“, z něhož musí být zřejmý výkon služby v mezinárodní vojenské misi,
»» originál dokladu o úhradě.

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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Očkování proti infekcím
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V případě těžkého zranění nebo úmrtí vojáka ve službě poskytuje VoZP jako jediná zdravotní pojišťovna speciální
péči jeho blízkým. Podmínkou však je, aby byli pojištěnci VoZP.
Zajišťujeme přítomnost pečujícího člena rodiny u těžce zraněného vojáka ve zdravotnickém nebo rehabilitačním
zařízení.
V případě úmrtí vojáka poskytujeme pozůstalým specializovanou psychologickou nebo psychiatrickou péči a také
regenerační lázeňské pobyty.

Podrobnosti o programu Válečný veterán
a podmínky pro čerpání příspěvků najdete
na www.vozp.cz/veteran
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