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Termín pro přeregistraci s platností od 1.1.2023  končí dnem  

30.9.2022. 

 

ZÍSKÁTE VELKÉ MNOŽSTVÍ BENEFITŮ 

MAMINKY 

• 3 000 Kč například na screeningová vyšetření, pomůcky ke kojení, zakoupení 
nebo zapůjčení monitoru dechu nebo dentální hygienu 

• 500 Kč na potřeby nebo pomůcky pro miminko zakoupené v lékárně či on-line 
lékárně na území ČR 

DĚTI 

• 800 Kč na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity ve škole i mimo ni 
• 8 000 Kč na bezlepkovou dietu 
• 12 000 Kč na nízkobílkovinnou dietu 
• 3 000 Kč na zdravotní pomůcky pro diabetiky 
• příspěvky na očkování 

DÁRCI KRVE 

• 3 000 Kč na rehabilitační aktivity lázeňského typu, dentální hygienu nebo 
balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně 

Všechny další příspěvky najdete na našem webu   www.vzp.cz 
 

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky
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Moje VZP A ON-LINE KOMUNIKACE 

Pro ty, kteří chtějí s VZP komunikovat elektronicky, je tu aplikace Moje VZP. 

KOMUNIKUJETE S NÁMI Z POHODLÍ DOMOVA 

• Můžete nám hlásit změny ve Vašem zdravotním pojištění, požádat o nový 
průkaz při ztrátě toho starého, oznámit své nové kontaktní údaje. 

• Snadno podáte žádost o kterýkoli příspěvek z fondu prevence za sebe i své 
děti. 

• Bez návštěvy pobočky přihlásíte k pojištění nově narozeného člena rodiny. 

MÁTE POD KONTROLOU SVŮJ ÚČET ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

• Uvidíte, jaké zdravotní služby vykázala zdravotnická zařízení pojišťovně k úhradě 
a jakou částku za péči o Vás a Vaše děti pojišťovna uhradila. 

• Znáte výši svých započitatelných doplatků za léky. 
• Máte přehled o zaplaceném pojistném, kdykoliv si můžete ověřit historii plátců 

Vašeho pojištění. 
• Můžete zde snadno podat přehled OSVČ. 

 

JISTOTA DOSTUPNÉ PÉČE KDEKOLI V ČR 

Nejširší síť poskytovatelů zdravotních služeb 

• více než 96 % praktických lékařů 

• více než 41 tisíc zdravotnických zařízení 
• téměř všichni poskytovatelé lázeňských léčebně rehabilitačních služeb 

Na VZP spoléhá i většina pacientů vysoce specializovaných pracovišť – komplexních 

onkologických center a dalších pracovišť se zvláštní smlouvou, která jim umožňuje léčit 
pacienty těmi nejmodernějšími a nejnákladnějšími léky. 
 

https://www.vzp.cz/e-vzp/moje-vzp

