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STUDENT
A OČKOVÁNÍ

PĚT RAD, JAK ČERPAT PŘÍSPĚVKY
Z PROGRAMŮ PREVENCE
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.
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.
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.
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U VoZP PROPLATÍME:
450 Kč na očkování proti chřipce a
dalším závažným infekcím
třetinu na očkování dětí proti klíšnákladů ťové encefalitidě a plnou
cenu za včasné přeočkování
300 Kč studentům na léčebný
tělocvik a regeneraci
1 000 Kč studentům na očkování
proti meningitidě
1 000 Kč studentům na očkování
proti žloutence před
cestou do rizikových zemí
1 200 Kč studentům na ozdravný
pobyt organizovaný školou
2 500 Kč dívkám od 14 do 19 let
včetně na očkování proti
rakovině děložního čípku

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

Příspěvky určené dětem jsou omezeny věkovou hranicí 2 až 17 let
včetně, příspěvky pro studenty pak od 12 do 25 let včetně.

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.

Podrobnosti o programech
prevence a podmínky čerpání
příspěvků: www.vozp.cz/prevence
Elektronická přihláška: www.vozp.cz/prihlaska

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

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

NA STRÁŽI ZA VAŠE ZDRAVÍ
VoZP ČR © 2016, ilustrační foto: fotky-foto.cz

www.vozp.cz
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Program OČKOVÁNÍ
Klíšťová encefalitida
Příspěvek lze poskytnout dětem ve věku od 2 do dovršení
18 let. U základního očkování se proplatí 1/3 prokázaných
výdajů za nákup očkovací látky (3 dávky). Přeočkování se
proplatí plně za podmínky, že aplikace bude provedena v
období od 3 do 5 let od ukončení základního očkování.
K žádosti o příspěvek je třeba přiložit:
▪▪originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce a druhu očkovací látky, u přeočkování musí být na dokladu rozepsána cena očkovací
látky a aplikace do dvou položek,
▪▪kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je toto
očkování kompletně zaznamenáno.
Chřipka a další závažné infekce
U pojištěnců starších 65 let je očkovací látka proti chřipce
anebo pneumokoku, včetně jejich aplikace, hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Příspěvek lze poskytnout jedenkrát za rok do výše až 450
Kč, zahrnující prokázané výdaje na nákup očkovací látky a
její aplikaci lékařem na očkování k prevenci Haemophillus
influenzae typ B, očkování proti sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě u pojištěnců, kterým se očkování nehradí
z veřejného zdravotního pojištění, ale i na další očkování
k prevenci infekčních onemocnění.
K žádosti o příspěvek je třeba přiložit:
▪▪originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce a druhu očkovací látky,
▪▪kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek očkování).
Rakovina děložního čípku
Příspěvek lze poskytnout ženám ve věku od 14 do 19 let
včetně, pokud očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout jednorázově ve
výši 2 500 Kč ženám, které absolvovaly kompletní očkování proti rakovině děložního čípku, tj. v rozsahu tří očkování. Pokud je očkování zahájeno očkovací látkou CERVARIX,
považuje se za ukončené po aplikaci dvou injekcí.
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K žádosti o příspěvek je třeba přiložit:
▪▪originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce a druhu očkovací látky,
▪▪kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je toto
očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek
očkování).

Program STUDENT
Program je určen studentům odborného učiliště, středního
odborného učiliště, střední školy nebo vysoké školy, a to
od 12 let do dovršení 26 let. Dvanáctiletá hranice se vztahuje na studenty víceletých gymnázií.
Příspěvky na očkování

▪▪proti meningitidě do výše 1 000 Kč za rok,
▪▪proti klíšťové encefalitidě (očkování a přeočkování)
do výše 700 Kč za rok,

▪▪na očkování při výjezdu do států, kde je povinné či dopo-

ručené očkování proti žloutence typu A a B, a to do výše
1 000 Kč za rok.

K žádosti o příspěvek je třeba přiložit:
▪▪originál dokladu z lékárny o úhradě očkovací látky a potvrzení lékaře o aplikaci vakcíny včetně uhrazené částky
za aplikaci,
▪▪doklad, že pojištěnec cestuje do země s doporučeným
očkováním proti žloutence,
▪▪kopii očkovacího průkazu.
Příspěvky na cvičení a školní ozdravný pobyt

▪▪na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci podle doporučení lékaře do výše 300 Kč za rok,

▪▪do výše 1 200 Kč na ozdravný pobyt, který trvá nepře-

tržitě nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu,
a to jednou za dobu studia na odborném učilišti, střední
škole nebo vysoké škole za podmínky, že organizátorem
je škola.

K žádosti o příspěvek je třeba přiložit:
▪▪potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace),
lze je nahradit čestným prohlášením žadatele,
▪▪potvrzení školy o absolvování a zaplacení pobytu, které
musí obsahovat jméno a příjmení pojištěnce, dobu pobytu a uhrazenou částku.

