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VÁLEČNÝ VETERÁN

JAK ČERPAT PŘÍSPĚVKY
Z PROGRAMU VÁLEČNÝ VETERÁN
O příspěvky lze žádat 12 měsíců po dni ukončení
účasti v zahraniční vojenské misi, nejpozději však
do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce,
v němž pojištěnec uhradil službu či zboží, na něž žádá
o příspěvek.

▪▪K

získání příspěvku je nutné vyplnit žádost, jejíž
formulář je k dispozici na www.vozp.cz/veteran
nebo na každém kontaktním místě VoZP ČR, spolu
s dalšími doklady, jejichž výčet je uveden u každého
příspěvku prevence.

▪▪Ke každé žádosti je dále třeba přiložit kopii „Osvědčení válečného veterána“ vystaveného Ministerstvem obrany ČR, z jehož obsahu je zřejmý výkon
služby v mezinárodní vojenské misi.

▪▪U každého produktu, vyšetření či služby, na něž válečný veterán žádá o příspěvek, je nutno k žádosti
přiložit originál dokladu o úhradě.

▪▪Všechny tyto dokumenty lze předat osobně na kte-

rémkoli kontaktním místě VoZP ČR, nebo zaslat
poštou (obyčejně nebo doporučeně). Způsob úhrady příspěvku (na účet nebo složenkou) označí žadatel ve formuláři žádosti.

▪▪Na

rozdíl od ostatních pojištěnců, kteří mohou
z programů prevence čerpat maximálně tři příspěvky v jednom roce, může válečný veterán čerpat
v jednom roce všech pět příspěvků z programu Válečný veterán a kromě toho i další tři z jiných programů podle vlastní volby.

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

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

POMÁHÁME NAŠIM HRDINŮM
VoZP ČR © 2016, ilustrační foto: des. Aleš Doležal
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Program je určen k prevenci a k překonání negativních dopadů
pobytu v zahraničních vojenských misích na zdraví vojáků.
DVOJNÁSOBNÉ PŘÍSPĚVKY PRO VETERÁNY
V OBDOBÍ 12 MĚSÍCŮ OD NÁVRATU Z MISE

válečný
veterán

ostatní
pojištěnci

300 Kč na vyšetření k prevenci
nádoru tlustého střeva

150 Kč

500 Kč na plavání

250 Kč

500 Kč na léčebný tělocvik
a regeneraci

250 Kč

900 Kč na očkování proti chřipce a 450 Kč
dalším závažným infekcím
4 000 Kč na specializovanou
lázeňskou péči

_____

VETERÁNŮM A ÚČASTNÍKŮM
VOJENSKÝCH MISÍ DÁLE ZABEZPEČUJEME:
▪▪specializovanou psychologickou či psychiatrickou péči
▪▪komplexní preventivní prohlídku
▪▪prohlídku k prevenci nádorových onemocnění v protonovém centru
▪▪protipandemický balíček odpovídající charakteru a lokalitě mise
▪▪očkování podle místní epidemiologické situace

www.vozp.cz
Podrobnosti o programu Válečný veterán a
podmínky pro čerpání příspěvků najdete na
www.vozp.cz/veteran
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Vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva

Válečnému veteránovi lze za podmínek uvedených na www.
vozp.cz/veteran poskytnout příspěvek až do výše 300 Kč
na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého
střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiným standardizovaným testem.
K žádosti o příspěvek je třeba přiložit originál dokladu
o úhradě, který musí obsahovat identifikační údaje o pojištěnci, důvod platby, výši úhrady, razítko a podpis lékaře.
Plavání

Příspěvek lze poskytnout jednou za rok na základě prokázaných nákladů, nejvýše však do výše 500 Kč, a to při čerpání formou:
▪▪jednotlivých vstupenek,
▪▪permanentní vstupenky,
▪▪dobití čipu.
K žádosti je třeba přiložit (podle typu vstupenky):
▪▪originály vstupenek s vyznačením data a ceny; vstupenky musejí být předloženy pohromadě
▪▪kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny, případně také originál dokladu o jejím zakoupení,
▪▪originál pokladního dokladu se jménem a příjmením pojištěnce, který uhradil dobití čipu.
Léčebný tělocvik a tělesná regenerace

Příspěvek lze poskytnout jednou za rok do výše 500 Kč,
a to k úhradě masáží, sauny, fitness, jógy a na cvičení obdobného rehabilitačně preventivního charakteru.
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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 očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek očkování).
Specializovaná lázeňská péče

Jednou za rok lze válečnému veteránovi poskytnout příspěvek do výše 4 000 Kč na úhradu rehabilitačního lázeňského
pobytu, pokud trvá nejméně 5 dnů včetně dne nástupu.
K žádosti o příspěvek je třeba přiložit 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 zahraničních misí
a veterány

▪▪specializovaná psychologická a psychiatrická péče
▪▪komplexní preventivní prohlídka dvakrát ročně
pro aktivního účastníka vojenské mise
preventivní prohlídka jednou za rok
pro válečného veterána
▪▪preventivní prohlídka pro válečné veterány po návratu z mise v pražském protonovém centru
▪▪poskytnutí protipandemického balíčku odpovídajícího
charakteru vojenské mise,
▪▪zajištění očkování v potřebném rozsahu podle místní
epidemiologické situace

▪▪komplexní

Péče o rodinné příslušníky

K žádosti o příspěvek je třeba přiložit:
▪▪originál dokladu o úhradě,
▪▪potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace),
lze je nahradit čestným prohlášením žadatele.

V případě těžkého zranění či úmrtí vojáka ve službě poskytuje VoZP jako jediná zdravotní pojišťovna speciální
péči jeho blízkým. Podmínkou však je, aby byli pojištěnci
VoZP.

Očkování proti infekcím

Zajišťujeme přítomnost pečujícího člena rodiny u těžce
zraněného vojáka ve zdravotnickém nebo rehabilitačním
zařízení.

Příspěvek lze poskytnout jednou za rok do částky 900 Kč,
zahrnující prokázané výdaje na nákup očkovací látky a její
aplikaci lékařem, a to na očkování k prevenci proti Haemophillus influenzae typ B, očkování proti sezónní chřipce,
klíšťové encefalitidě, ale i na další očkování proti závažným
infekcím, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

V případě úmrtí vojáka poskytujeme blízkým specializovanou psychologickou či psychiatrickou péči a také speciální lázeňské pobyty.
Podrobnosti naleznete na www.vozp.cz/veteran.

