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ATRAKTIVNÍ PŘÍSPĚVKY 
VYPLÁCÍME I LETOS
VZP pro své klienty opět připravila řadu příspěvků 
z fondu prevence, aby mohli o své zdraví pečovat aktivně. 
Na www.vzp.cz/vyhody zjistíte, co zajímavého můžete získat.

POHYB

Příspěvek na pohybové a sportovní aktivity 
dlouhodobého charakteru pro všechny 
věkové kategorie (dětem až 1 000 Kč, 
dospělým 500 Kč).

PREVENCE

Příspěvky na komplexní onkologickou 
prohlídku (3 000 Kč), ultrazvukové 
vyšetření prsou (500 Kč), vyšetření kožních 
znamének (500 Kč), dentální hygienu 
(500 Kč), odvykání kouření (1 000 Kč) 
nebo rehabilitační aktivity (1 000 Kč).

DÁRCI

Aktivní dárci krve, plazmy, krevních destiček 
nebo kostní dřeně mohou využít příspěvek 
3 000 Kč na rehabilitační či rekondiční 
aktivity nebo příspěvek na dentální hygienu. 
Neaktivním dárcům přispíváme 500 Kč na  
regeneraci a podporu zdraví.

OČKOVÁNÍ

VZP přispívá dětem i dospělým na očkování 
proti virovým i bakteriálním onemocněním, 
klíšťové encefalitidě nebo na cestovní 
očkování.

PODPŮRNÉ PROGRAMY

Příspěvky na zkvalitnění života s nemocí: 
dietní programy (až 12 000 Kč), pomůcky 
pro diabetiky (3 000 Kč), příspěvek 
na paruku (2 000 Kč), kognitivní pomůcky 
(500 Kč) nebo na zvýšení psychosociální 
podpory (5 000 Kč).

K PORODU A PO PORODU

Pro těhotné ženy a maminky do 12 měsíců 
od porodu máme příspěvek 3 500 Kč na 
nejrůznější vyšetření, aktivity a nákup 
potřeb pro miminko a na podporu kojení. 
Na potřeby nebo pomůcky pro miminko 
zakoupené v lékárně přispíváme 1 000 Kč.

http://www.vzp.cz/vyhody
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/pohyb
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/prevence
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/darci
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/ockovani
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podpurne-programy
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/k-porodu-a-po-porodu
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Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se 
a můžete s VZP komunikovat elektronicky. 
Budete tak mít pod kontrolou třeba platby 
zdravotního pojištění nebo přehled 
vykázané péče za sebe i vaše děti. 

Přes Moje VZP můžete nejen vidět historii 
v evidenci plateb, ale také aktualizovat 
své údaje, oznámit ztrátu průkazu pojištěnce 
nebo podat přehled o výši daňového 
základu OSVČ.

Vlastníte-li prostředky Národní identitní 
autority (NIA), nemusíte pro ověření 
totožnosti při registraci chodit k nám na 
pobočku nebo čekat na doručení poštovní 
zásilky s aktivačním klíčem. Do svého účtu 
v Moje VZP se jednoduše připojíte během 
chvilky.

POŽÁDEJTE O PŘÍSPĚVKY 
POHODLNĚ ON-LINE
Šetřete čas a požádejte o příspěvky, které jste si u VZP vybrali, 
z pohodlí vašeho domova. Žádost podáte snadno a rychle 
v aplikaci Moje VZP.

https://www.vzp.cz/e-vzp/moje-vzp
https://www.vzp.cz/e-vzp/moje-vzp
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U dětí si pravidelné prohlídky u lékaře 
většinou každý hlídá, ovšem stejně důležité 
jsou takové prohlídky i v dospělosti, 
zejména potom ve stáří nebo pokud 
se ve vaší rodině vyskytují dědičně 
podmíněná onemocnění.

JE LÉPE NEMOCEM 
PŘEDCHÁZET, NEŽLI JE LÉČIT
Tak praví staré známé přísloví. 
Přesto například na pravidelné 
preventivní prohlídky k praktickému 
lékaři chodí jen asi 30 % dospělých. 

Přitom ze zákona máte na takovou 
prohlídku bezplatný nárok jednou za dva 
roky a u zubaře jednou ročně. Ženy by 
měly chodit na gynekologické vyšetření 
pravidelně každý rok. 

Přečtěte si na našich stránkách, na jaké 
bezplatné preventivní prohlídky a vyšetření 
máte nárok a jak často, a objednejte se 
k vašemu lékaři včas. 

NEZAPOMÍNEJTE  
NA SEBE
Pravidelné preventivní prohlídky jsou součástí péče o vaše 
zdraví. I když se cítíte zdravě a nemáte zdravotní obtíže,  
neměli byste prevenci podceňovat.

https://www.vzp.cz/pojistenci/prevence/preventivni-prohlidky
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Ušetřit můžete například při nákupu 
sportovního oblečení a chytrých doplňků 
u společností

LITEX – sleva 15 % na vše
TRIEXPERT – sleva 15 % na vybrané zboží
Lion Sport – sleva 30 % na vše
Xiaomi a Amazfit – 15 % na chytré 
hodinky a fitness náramky

Při zdravém stravování s výživovými 
terapeuty anebo při nákupu doplňků stravy 
ušetříte u firem 

STOB – sleva 10 % na kurzy hubnutí, 
semináře a pomůcky

Green Swan a Terezia Company – 
sleva 15 % na doplňky stravy 
a vitamíny

Slevy získáte i na nákup doplňků 
pro dentální hygienu 

Philips – 15 % na sonické kartáčky

Profimed – až 15 % na pasty a kartáčky

DENTALweb – 50 % na sonický kartáček

Levněji nakoupíte v optikách GrandOptical 
nebo Orange Optik (slevy až 55 %), 
v knihkupectví Albatros Media (sleva 
25 % na knihy všech žánrů), v e-shopu 
a prodejnách RYOR (sleva 12 % na kosmetiku 
pro muže i ženy) a u dalších partnerů.

Seznam všech našich partnerů a jejich slev 
najdete na www.klubpevnehozdravi.cz, 
kde se do klubu můžete také jednoduše 
zaregistrovat.

PÉČE O ZDRAVÍ 
JE NÁŠ SPOLEČNÝ ZÁJEM
S Klubem pevného zdraví získáte spoustu slev a výhod po celé 
České republice. Členství v klubu je pro klienty VZP zdarma 
a zapojit se může celá rodina.

http://www.klubpevnehozdravi.cz
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PŘES 6 MILIONŮ  
KLIENTŮ VYUŽÍVÁ  
NAŠE SLUŽBY
Zdravotní péči zajišťujeme většině obyvatel 
naší země. Důkazem kvalitní péče je 
spokojenost široké veřejnosti.

MÁME NEJŠIRŠÍ SÍŤ 
POSKYTOVATELŮ 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Máme uzavřenou smlouvu s více než 96 % 
praktických lékařů a více než 41 tisíci 
zdravotnickými zařízeními v České republice.  

AŽ 1 MILIARDU KORUN 
JSME PŘIPRAVENI VYPLATIT 
KLIENTŮM ZA PŘÍSPĚVKY 
V ROCE 2023
Dlouhodobě podporujeme své klienty v péči 
o zdraví, a to jak z preventivních důvodů 
pro předcházení nemocí, tak i v případech 
chronicky nemocných klientů. Přehled 
příspěvků najdete na www.vzp.cz/vyhody.

NAJDETE NÁS 
NA 190 POBOČKÁCH 
V REPUBLICE
Spolehněte se na nejdostupnější pojišťovnu 
u nás a v případě potřeby navštivte naši 
pobočku přímo ve vašem kraji.

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU?
Přihlášku můžete podat v období od 1. 1. 
do 31. 3. nebo od 1. 7. do 30. 9. jednoduše 
on-line na www.vzp.cz/prihlaska.

POJĎTE K NÁM. REGISTRACI 
VYŘÍDÍTE I ON-LINE
Jsme nejstabilnější a největší zdravotní pojišťovna na trhu 
a oporou českého zdravotnictví již více než 30 let. Potřebám 
našich klientů jdeme naproti, a proto nabízíme i mnoho benefitů.



www.vzp.cz info@vzp.cz 952 222 222

CO JE SYSTEMSHOP.CZ
Systemshop.cz je nejen e-shop s tím 
nejdražším, co máme, ale také jediný 
e-shop, na kterém si ve skutečnosti nic 
koupit nemůžete. Je totiž fiktivní a stojí 
za ním Všeobecná zdravotní pojišťovna.

JAKÉ JSOU SKUTEČNÉ NÁKLADY 
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Naším záměrem je seznámit klienty 
zdravotního pojištění se skutečnými 
náklady, které zdravotnický systém nese. 
Ukázat, že každý zákrok má svoji reálnou 
cenu a ta mnohdy není vůbec malá. A vedle 
toho jasně doložit, že zdravotní prevence je 
mnohem levnější a vyplatí se jak klientům, 
tak také celému systému, do něhož všichni 
přispíváme svým zdravotním pojištěním.

UHRAZENO!
V žádném případě nechceme vytvářet dojem, 
že by klienti měli uvedené ceny platit teď ani 
v budoucnu. Hradí je systém zdravotního 
pojištění. A aby je mohl hradit dlouhodobě, 
měli bychom k němu všichni přistupovat 
s odpovědností.

Čím lépe se totiž o systém budeme starat, 
tím lépe se postará o nás. 

ZJISTĚTE, KOLIK STOJÍ  
TO NEJDRAZŠÍ, CO MÁME
To nejcennější, co máme, je zdraví. Ale víte, kolik zdraví stojí? 
Nahlédněte s námi na www.systemshop.cz a zjistěte, 
jaké jsou skutečné náklady zdravotního pojištění. 

e-shop s tím nejdražším, co máme
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