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U VoZP VÁM PRO DĚTI PROPLATÍME:
200 Kč na vitamíny

1. SCHOVEJTE SI DOKLAD
Na plavání, ve fitcentru, v ordinaci, v obchodě, 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 na preventivní prohlídku
sportujících dětí

2. 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. 2016. U produktů
s více daňovými doklady je rozhodující datum na tom posledním.

500 Kč na cvičení rodičů s dětmi
do 6 let

3. BEZ ŽÁDOSTI TO NEJDE
K vyplacení kteréhokoli příspěvku musíte nejprve vyplnit
a podepsat žádost na příslušném formuláři. U některých
příspěvků pak ještě přiložit další formulář s potvrzením
(např. o školním ozdravném pobytu). Odkazy na ty správné formuláře najdete pod jednotlivými příspěvky na adrese
www.vozp.cz/prevence. K žádosti je potřeba přiložit i další
doklady (zejména doklad o úhradě). To vše buď osobně
předejte na kterémkoli kontaktním místě VoZP ČR, nebo
zašlete poštou (obyčejně nebo doporučeně).
4. NANEJVÝŠ TŘI PŘÍSPĚVKY V
Každý pojištěnec může v jednom
o tři produkty ze všech programů
spěvky (např. na školní ozdravný
šetření prsu) jsou omezeny jinak:
www.vozp.cz/prevence.

JEDNOM ROCE
roce požádat nanejvýš
prevence. Některé přípobyt, rovnátka či vypodrobnosti na adrese

5. 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.
VoZP ČR si vyhrazuje právo měnit náplň programů či ukončit
poskytování příspěvků po vyčerpání finančního limitu pro rok 2016.

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

STŘEŽÍME ZDRAVÍ VAŠICH DĚTÍ
VoZP ČR © 2016, ilustrační foto: fotky-foto.cz

250 Kč na plavání
250 Kč na léčebný tělocvik
a regeneraci

1 000 Kč na plavání rodičů s dětmi
do 3 let
1 000 Kč na lyžařský výcvik nebo
školu v přírodě
2 400 Kč na fixní rovnátka

POZOR, NOVINKA: Dětská volba
Vyberte si pro děti jednu z následujících položek
a my Vám na ni přispějeme 400 Kč

▪▪solná jeskyně
▪▪polárium
▪▪vyšetření kožních znamének
▪▪instruktáž dentální hygieny
▪▪doplňky stravy pro celiaky nebo diabetiky

www.vozp.cz
Podrobnosti o programech
prevence a podmínky čerpání
příspěvků: www.vozp.cz/prevence
Elektronická přihláška: www.vozp.cz/prihlaska
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Vitamíny pro děti
Dětem ve věku od 2 do dovršení 15 let lze jednou v roce poskytnout
příspěvek ve výši 200 Kč na multivitamínový či vitamínový přípravek
s převahou vitamínu C nebo B zakoupený v lékárně.
K žádosti o příspěvek je potřeba přiložit originál pokladního dokladu
z lékárny o úhradě s uvedením názvu preparátu a data vydání.

Preventivní prohlídka sportujících dětí
Příspěvek lze poskytnout jednou ročně do výše 200 Kč, a to na preventivní prohlídku sportujících dětí ve věku od 5 do dovršení 16 let
registrovaných v tělovýchovné jednotě nebo ve sportovním klubu.
K žádosti o příspěvek je třeba přiložit:
kopii platného členského průkazu sportovního klubu nebo registračního průkazu sportovce
originál dokladu o zaplacené částce s identifikačními údaji pojištěnce, datem vyšetření a názvem zdravotnického zařízení.

▪▪
▪▪

Plavání
Příspěvek do výše 250 Kč lze poskytnout jednou ročně pojištěncům
do 18 let, a to při čerpání formou:
jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy pohromadě,
permanentní vstupenky,
dobití čipu,
plaveckého výcviku.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

K žádosti o příspěvek je třeba přiložit (podle typu vstupenky):
originály vstupenek s vyznačením data a ceny
kopii permanentní vstupenky s vyznačením data a ceny
originál pokladního dokladu se jménem toho, kdo dobití čipu hradil
jedná-li se o plavecký výcvik organizovaný školou, pak je nutno
předložit doklad o úhradě výcviku a potvrzení školy.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Léčebný tělocvik a tělesná regenerace
Pojištěncům do 18 let lze jednou za rok poskytnout příspěvek
do výše 250 Kč na jednu z následujících aktivit:
masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, rehabilitační cvičení,
sauna, dechová cvičení, oxygenoterapie, laserová terapice (nikoli
operace), zábalové koupele, čokoládové či bahenní zábaly, aerobik,
jóga, fitness, spinning, pilates, orientální tance a na cvičení obdobného charakteru.
K žádosti o příspěvek je třeba přiložit:
originál dokladu o úhradě,
potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), jež lze
nahradit čestným prohlášením zákonného zástupce pojištěnce.

▪▪
▪▪

Cvičení rodičů s dětmi do 6 let
Příspěvek lze poskytnout jednou ročně do výše 500 Kč na cvičení
rodiče s dětmi do dovršení 6 let v rámci odborně vedených kurzů
pořádaných akreditovanými organizacemi. Dítě i doprovod (rodič,
zákonný zástupce) žádající o příspěvek pro nezletilého pojištěnce
musejí být pojištěni u VoZP ČR.
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K žádosti o příspěvek je potřeba přiložit originál dokladu o úhradě kurzu s názvem a identifikačním číslem (IČ) poskytovatele kurzu, na kterém bude uvedeno jako obsah platby „kurz cvičení rodičů
s dětmi“ a dále identifikační údaje dítěte a doprovázejícího zákonného zástupce.

Plavání rodičů s dětmi do 3 let
Pro kojence a batolata do dovršení věku tří let lze jednou za rok
poskytnout příspěvek do výše 1 000 Kč na odborně vedené kurzy
plavání. Dítě i doprovod musejí být pojištěni u VoZP ČR.
K žádosti o příspěvek je potřeba přiložit originál dokladu o úhradě
kurzu s názvem a identifikačním číslem (IČ) poskytovatele kurzu,
na kterém bude uvedeno jako obsah platby „kurz plavání rodičů
s dětmi“ a dále identifikační údaje dítěte a doprovázejícího zákonného zástupce.

Ozdravné pobyty pro děti organizované výhradně
základní školou
Jednou za dobu povinné školní docházky může být poskytnut příspěvek do výše 1 000 Kč na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, škola
v přírodě), který trvá nepřetržitě nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu
a odjezdu.
K žádosti o příspěvek je třeba přiložit potvrzení základní školy o absolvování a zaplacení výcviku, které musí obsahovat jméno a příjmení pojištěnce, dobu pobytu a částku uhrazenou za pobyt.

Fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka
Jednou za celou dobu léčby může být pojištěnci do dovršení 20 let
poskytnut příspěvek v maximální výši 1 200 Kč na jednu čelist (nejvýše tedy 2 400 Kč), a to na materiál u nově zhotoveného pevného
(fixního) aparátu.
K žádosti o příspěvek je třeba přiložit:
originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu s identifikačními údaji pojištěnce a označením čelisti (horní, dolní),
potvrzení lékaře o nasazení fixního ortodontického aparátu rovněž
s označením čelisti.

▪▪
▪▪

Dětská volba
Příspěvek do výše 400 Kč lze jednou za rok poskytnout dětem do
dovršení 18 let věku na jeden z níže uvedených produktů:
pobyt v prostorách se solnými inhaláty,
pobyt v poláriu,
dermatoskopické vyšetření,
absolvování instruktáže dentální hygieny (ošetřující je členem
Asociace dentálních hygienistek ČR),
doplňky stravy při onemocnění celiakií nebo diabetem (příklady na
www.vozp.cz/prevence).

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

K žádosti o příspěvek je třeba přiložit:
originál dokladu o úhradě, z něhož bude zřejmý typ produktu,
výše úhrady a název zařízení, v němž byl čerpán či zakoupen,
u celiaků a diabetiků doklad potvrzující tyto diagnózy.

▪▪
▪▪

