Být klientem
VZP se vyplatí
Výrazně jsme zjednodušili
podmínky pro čerpání mnoha
příspěvků a výhod!
DĚTI AŽ 500 KČ
Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění – proti hepatitidě,
rotavirovým infekcím, klíšťové encefalitidě, meningitidě,
pneumokokovým nákazám, proti chřipce, na cesty
Fixní ortodontické aparátky
Rehabilitační aktivity a cvičení
Ve skupině MAMINKA – pro dívky do 18 let
DĚTI MOHOU ZÍSKAT NAVÍC:
Dárkové balíčky pro novorozence
Ozdravné pobyty u moře Mořský koník – až 2/3 nákladů hradí VZP

DOSPĚLÍ AŽ 500 KČ
Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění – proti hepatitidě,
rotavirovým infekcím, klíšťové encefalitidě, meningitidě,
pneumokokovým nákazám, proti chřipce, na cesty
Rehabilitační aktivity a cvičení
Prevence melanomu
Ve skupině MAMINKA – předporodní kurzy, cvičení a plavání
pro těhotné, přítomnost partnera u porodu, odběr pupečníkové krve
Ve skupině DÁRCE KRVE – rehabilitační aktivity a cvičení
Navíc jako dárce krve 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma

MAMINKA AŽ 500 KČ
Předporodní kurzy
Cvičení a plavání pro těhotné
Přítomnost partnera u porodu
Odběr pupečníkové krve pro vlastní potřebu
Ve skupině DOSPĚLÍ – očkování nehrazené ze zdravotního
pojištění, rehabilitační aktivity a cvičení, prevence melanomu
Ve skupině DÁRCE KRVE – rehabilitační aktivity a cvičení
Navíc jako dárce krve 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma

DÁRCI KRVE AŽ 500 KČ
Rehabilitační aktivity a cvičení
Navíc jako vícenásobný dárce krve 35 dní
cestovního zdravotního pojištění zdarma
Ve skupině DOSPĚLÍ – očkování nehrazené ze zdravotního
pojištění, rehabilitační aktivity a cvičení, prevence melanomu
Ve skupině MAMINKA – předporodní kurzy, cvičení a plavání
pro těhotné, přítomnost partnera u porodu, odběr
pupečníkové krve
PODMÍNKOU PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
JE ČLENSTVÍ V KLUBU PEVNÉHO ZDRAVÍ.

MNOHO DALŠÍCH VÝHOD NAVÍC
Klub pevného zdraví – slevy na produkty a služby
od smluvních partnerů
Síť poboček VZP po celé republice
Portál VZP ČR – https://portal.vzp.cz – kontrola nad platbami
zdravotního pojištění, přehled proplacené zdravotní péče,
nahlášení změn
Zvýhodněné cestovní zdravotní pojištění do zahraničí

U POJIŠŤOVNY VZP, A.S.
10% SLEVU PRO VŠECHNY POJIŠTĚNCE VZP ČR
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Zdravotní pojištění PATRON
30% SLEVU PRO STUDENTY – POJIŠTĚNCE VZP ČR NA CESTOVNÍ
POJIŠTĚNÍ
AŽ 75% SLEVU PRO RODINY S DĚTMI NA ROČNÍ RODINNÝ
PAUŠÁL
Cestovní pojištění pro opakované pobyty
Žádost o vyplacení příspěvků je nutné uplatnit do 3 měsíců
od vystavení dokladu o zaplacení.
O konkrétních podmínkách čerpání výhod a ﬁnančních
příspěvků se informujte na pobočkách VZP
nebo na www.vzp.cz/vyhody.

UPOZORNĚNÍ:
Nenechte se oklamat nekalými praktikami obchodních zástupců
některých konkurenčních zdravotních pojišťoven. Nepravdivě
informují o našich službách či naší údajně svízelné ekonomické
situaci a současně se snaží naše klienty přeregistrovat
k jiné zdravotní pojišťovně. Neukazujte jim průkaz VZP
ani nic nepodepisujte, vyhnete se nepříjemnostem.

