
MAMINKY
od získání těhotenské průkazky 
až do 12 měsíců po porodu

až 1 000 Kč na prvotrimestrální screening, 
dentální hygienu v těhotenství nebo balíček 
dentální hygieny zakoupený v lékárně 
či ordinaci lékaře, pohybovou aktivitu v těhotenství, 
podpůrné pomůcky ke kojení, kurzy přípravy 
k porodu pořádané porodnicí
dárek pro těhotné – Průvodce pro budoucí maminky
dárek pro každé nově zaregistrované miminko 

DĚTI
do 18 let

až 500 Kč na školní pohybové aktivity + 500 Kč 
na mimoškolní organizované pohybové aktivity, 
snížení nadváhy nebo sportovní prohlídku
až 500 Kč na vyšetření znamének dermatoskopem
až 500 Kč na pomůcky pro diabetiky
až 6 000 Kč pro celiaky 
příspěvky na očkování
léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník (pro chronicky
nemocné děti ve věku od 7 let v den odjezdu 
do 16 let v  den návratu)
tuzemské ozdravné pobyty

DOSPĚLÍ
nad 18 let

až 500 Kč na pohybové aktivity 1 (permanentky) 
nebo snížení nadváhy
až 500 Kč na vyšetření znamének dermatoskopem
až 500 Kč na pomůcky pro diabetiky
až 2 500 Kč na odvykání kouření
až 6 000 Kč pro celiaky – studenty do 26 let
až 500 Kč na kognitivní pomůcky na trénink paměti 
pro starší 65 let
příspěvky na očkování
až 2 100 Kč na vyšetření prostaty – mužům od 50 do 66 let
až 2 500 Kč na onkologickou prohlídku pojištěncům 
od 35 let

DÁRCI
pojištěnci, kteří bezplatně darovali v roce 2018 
alespoň jedenkrát krev, plazmu 
nebo kostní dřeň

Navíc bezpříspěvkovým dárcům krve poskytneme 
ve spolupráci s PVZP, a.s., 35 dní cestovního 
pojištění zdarma nebo mohou za výhodnou cenu získat
roční opakovaný paušál na 90 dní souvislého pobytu.

až 1 000 Kč na rehabilitační/rekondiční aktivity, 
léčivé přípravky s obsahem vitamínů a minerálů 
zakoupené v lékárně pro vlastní potřebu 
(nelze poskytnout na přípravky na vlasy, nehty apod.)

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2018 DLE KATEGORIÍ

VÝHODY PRO POJIŠTĚNCE VZP

 benefitní program určený všem pojištěncům VZP     
 členství je bezplatné 
 registrace na pobočce VZP nebo on-line z pohodlí domova
 po registraci získáte kartu člena a můžete začít využívat slevy u našich partnerů

 založte si účet v aplikaci Moje VZP 
      mějte své informace stále pod kontrolou (kontrola vykázané lékařské péče, 
                    zaplaceného pojistného)
      komunikujte s VZP elektronicky i z vašeho telefonu
 registrace na pobočce VZP nebo on-line z pohodlí domova

www.klubpevnehozdravi.cz 

www.vzp.cz/moje-vzp 

  1 Ve věku do 65 let při předložení dokladu na 1 500 Kč

Více informací o konkrétním příspěvku a podmínkách jeho získání je na www.klubpevnehozdravi.cz.




