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
201
nejúspěšnější zdravotní pojišťovny. Dali jste tak svou
V a š e j i s t o t a volbou přednost jistotě a nadstandardním podmínkám
z d r a v o t n í p é č e 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 2013 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 právě
v tomto roce 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 i na očkování proti chřipce, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění (více informací na
www.vozp.cz).
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 17. 6. do 29. 8. 2013.
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. 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 preventivní 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

Nabídka programů preventivní
péče pro pojištěnce VoZP ČR
Zdravotní programy pro děti
•
•
•
•
•
•

Příspěvek na preventivní prohlídku dětí – sportovců | věk 5 - 16 let | příspěvek
do výše 200 Kč.
Příspěvek na vitamíny pro děti | věk 2 - 15 let | příspěvek do výše 200 Kč.
Příspěvek na fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka | věk do 18 let | příspěvek
do výše 1 200 Kč na jednu čelist.
Příspěvek na plavání pro kojence a batolata do 3 let | příspěvek do výše
1 000 Kč.
Příspěvek na cvičení s dětmi do 6 let věku | příspěvek do výše 500 Kč.
Příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty | věk do 18 let | příspěvek do výše 500 Kč.

Zdravotní programy pro dospělé
•
•
•
•
•
•
•
•

Příspěvek na fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka | věk od 18 do 30 let | příspěvek do výše 1 200 Kč na jednu čelist.
Program pro profesionální řidiče | věk od 18 let | příspěvek do výše 1 500 Kč,
více na www.vozp.cz.
Příspěvek na kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pro těhotné
ženy | příspěvek do výše 1 000 Kč.
Příspěvek na vitamíny těhotným ženám | příspěvek do výše 100 Kč.
Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů | příspěvek do
výše 2 000 Kč.
Příspěvek na mamografické vyšetření | věk 40 - 45 let | příspěvek do výše
300 Kč.
Příspěvek na vyšetření okultního krvácení ve stolici | věk od 40 do 50 let |
příspěvek do výše 150 Kč.
Program péče o pojištěnce pracující v riziku a jiné specifické skupiny pojištěnců | věk od 18 let | příspěvky viz www.vozp.cz.

Více na www.vozp.cz

Zdravotní programy pro všechny pojištěnce
•
•
•

Příspěvek na plavání | příspěvek do výše 250 Kč.
Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci | příspěvek do výše
250 Kč.
Příspěvek na očkování - tento zdravotní program zahrnuje: očkování proti klíšťové encefalitidě | proplacení 1/3 prokázaných nákladů za očkovací látky | věk
od 2 do 18 let | Haemophillus influenzae typu B | jednorázová částka do výše
500 Kč | věk do 18 let | rakovině děložního čípku | jednorázová částka do výše
2 500 Kč | věk 13 - 19 let | očkování proti sezónní chřipce | příspěvek na očkovací
látku 140,80 Kč a aplikaci maximálně do výše 350 Kč, příspěvek na očkování proti
závažným infekčním onemocněním nehrazeným z veřejného zdravotního
pojištění | příspěvek maximálně do výše 500 Kč.

Specializované preventivní programy
•

•

•

Program Zdravá rodina | Dětem může pojišťovna poskytnout příspěvek na ošetření chrupu fluorizací v hodnotě do 150 Kč ročně, příspěvek na prevenci úrazovosti
při sportu např. nákup přilby, sportovních chráničů kolen a holení ve výši do 300 Kč
jednou za 3 roky, příspěvek nejvýše 300 Kč ročně na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci. Rodičům dítěte se poskytuje příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci na základě prokázaných nákladů, nejvýše však 300 Kč ročně | věk od 2 do 18 let.
Program Student | Tento program je určen osobám studujícím na střední škole,
SOU, OU a VŠ. Studentovi lze poskytnout příspěvek na očkování proti meningitidě
max. do 1000 Kč ročně. Dále může být poskytován příspěvek na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě. Příspěvek může být poskytován v plné výši prokázaných nákladů na očkovací látku (1, 2 nebo 3 očkovací látky) max. do 700 Kč ročně.
Očkování musí být realizováno do dosažení stanovené horní věkové hranice (26 let).
Studentům, kteří cestují do zemí, kde je povinné či doporučené očkování proti žloutence typu A a B, se poskytuje příspěvek do 1000 Kč ročně. Studentům lze poskytnout
příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci podle indikace lékaře na základě
prokázaných nákladů, nejvýše však 350 Kč ročně | student ve věku od 12 do 26 let.
Příspěvek na odvykací kúru proti kouření | jednorázový příspěvek do výše
1 000 Kč.

Ozdravné pobyty
•
•

Příspěvek na ozdravné pobyty dětí a mládeže organizované školami | příspěvek do výše 300 - 1 000 Kč.
Dětské ozdravné pobyty v tuzemsku a zahraničí | více na další straně.

Více na www.vozp.cz

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

v roce 2013 v rámci preventivní péče pořádá pro dětské pojištěnce patnáctidenní
ozdravné pobyty v zahraničí a v tuzemsku.

PŘÍMOŘSKÉ POBYTY
ČERNÁ HORA

TUZEMSKÉ POBYTY
KRKONOŠE

Ulcinj,
komplex Bellevue
(letecká doprava)

Janské Lázně,
hotel Černá Bouda
(autobusová doprava)
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Přihlašte své dítě již teď! Nepromarněte příležitost!
Cílem ozdravného pobytu je zvýšit odolnost organizmu a zlepšit zdravotní stav dětí především s alergickým onemocněním, různými formami ekzému, onemocněním horních a dolních cest dýchacích
na podkladě snížené imunity.

Více informací k preventivním programům
VoZP ČR na webových stránkách:

www.vozp.cz

