
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY – PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ PRO ROK 2023

Tento ORIENTAČNÍ přehled výhod a příspěvků, které nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2023, má pouze INFORMATIVNÍ CHARAKTER. Bylo čerpáno
z dostupných zdrojů na webových stránkách jednotlivých pojišťoven. Tabulka nezahrnuje případné věrnostní slevy a slevy u smluvních partnerů, seznam

preventivních vyšetření poskytovaných pojištěncům v rámci pojištění zdarma, výhodná pojištění – cestovní, úrazové apod (pouze odkazy na více
informací o těchto výhodách).

Nabídky pojišťoven se mohou v průběhu roku měnit.

Konkrétní nabídky pojišťoven a podmínky čerpání výhod jsou uvedeny na oficiálních internetových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven
(webové odkazy najdete v tabulce viz konec dokumentu).

KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

111 Všeobecná
zdravotní

pojišťovna ČR

Pohybové aktivity
● až 500 Kč pro děti

ve věku do 1 roku

na plavání kojenců
a vaničkování

organizované

● 1 000 Kč pro děti

ve věku od 1 roku

do 18 let na

pravidelnou

pohybovou a

zároveň sportovní

aktivitu

dlouhodobého

charakteru

až 1500 Kč za rok
(pokud dítě
v daném roce
překlene 1 rok
života lze žádat o
obojí)

pohybové aktivity
● až 500 Kč na

pohybové aktivity

ve věku do 65 let

● až 500 Kč na

pohybové aktivity

ve věku od 65 let

do výše 500
Kč za rok

Vyšetření kožních
znamének

až 500 Kč za
rok
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Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven



KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

Bezlepková dieta
Příspěvek je určen
dětem do 18 let a
studentům do 26 let

až 8000 Kč za rok Přístrojové ošetření
nohou pro diabetiky
(od 18 let)

až 3000Kč za
rok

Očkování
Očkování – VZP ČR

až 1500Kč
za rok

Nízkobílkovinná dieta
Příspěvek je určen
dětem do 18 let a
studentům do 26 let

až 12 000 Kč za rok Odvykání kouření
Léčivý přípravek
Champix, který je
předepisován lékařem
na recept, nebo na
volně prodejné léčivé
přípravky (např.
Defumoxan)
zakoupené v lékárně

Až 1000Kč za
rok

Příspěvek na paruku až 2000Kč

Příspěvek pro
nedonošené
novorozence (s
porodní váhou do 1
500 g)
● nákup umělé

výživy (mléka) pro
novorozence

● nákup mateřského

mléka z banky

● rehabilitační péči

poskytnutou

těmto předčasně
narozeným

miminkům

Až 3000Kč Pro těhotné ženy a
maminky
Screeningová
vyšetření, aktivity,
nákup potřeb pro
miminko a na podporu
kojení

Až 3500Kč Zdravotní pomůcky pro
diabetiky
(bez omezení věku)

až 3000Kč
za rok
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Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/ockovani
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/k-porodu-a-po-porodu/tehotne-do-12-mesicu
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/k-porodu-a-po-porodu/tehotne-do-12-mesicu


KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

Příspěvek na
pomůcky pro
miminko zakoupené v
lékárně či on-line
lékárně na území ČR

Až 1000Kč Pomůcky pro trénink
paměti
● na kognitivní

pomůcky

● na testování

paměti

Až 500Kč za
rok

Podpora duševního
zdraví (od 7 let)
u vybraného terapeuta
dle zveřejněného
seznamu v max. počtu
10 sezení

až 5000Kč
za rok

Příspěvek na
komplexní
onkologickou
prohlídku pro
pojištěnce VZP ve
věku od 35 let, bez
horní věkové hranice.

Až 3000Kč Příspěvek na dentální
hygienu (od 1 roku)

až 500Kč za
rok

Programy pro bezpříspěvkové dárce Příspěvek pro aktivní dárce (krve, plazmy, krevních
destiček a kostní dřeně) na rehabilitační/rekondiční
aktivity lázeňského typu až 2000Kč, dentální hygienu až
1000Kč. A cestovní pojištění na 35 dní zdarma nebo za
zvýhodněnou sazbu.
Pro neaktivní oceněné dárce (krve, plazmy, krevních
destiček a kostní dřeně) příspěvek na
rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu až
500Kč
Pro dárce orgánů až 10 000 Kč:
na lázeňskou péči, na nákup sportovního vybavení, na
nákup vitaminů, doplňků stravy a zdravotnických
prostředků.
Výhodné cestovní pojištění
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Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven

https://dusevnizdravi.vzp.cz/seznam-terapeutu/
https://dusevnizdravi.vzp.cz/seznam-terapeutu/
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/darci/vyhodne-cestovni-pojisteni


KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

www.vzp.cz
infolinka:

tel. 952 222 222
(cena dle tarifu)

Příspěvky je možno čerpat v průběhu kalendářního roku postupně do výše limitu.
Podmínky pro čerpání jednotlivých příspěvků jsou uvedeny na internetových stránkách VZP ČR.
Členové Klubu pevného zdraví mohou po celý rok čerpat širokou nabídku slev od smluvních partnerů – viz
https://www.klubpevnehozdravi.cz/

201 Vojenská
zdravotní
pojišťovna

Očkování pro děti až 1500 Kč za rok Očkování pro dospělé až 700 Kč za
rok

Vitamíny až 300 Kč za
rok

Péče o miminko
● pomůcky ke kojení

a krmení dětí

● monitor dechu

miminka

● pomůcky k péči o

novorozence a

kojence

až 1 500 Kč za rok Prevence
v těhotenství a po
porodu

až 1500 Kč za
rok

Dentální hygiena až 500 Kč za
rok

Zubní rovnátka pro
děti

až 1 500 Kč za rok Doplňky stravy pro
těhotné

až 500 Kč za
rok

Plavání až 500 Kč za
rok

Dioptrické brýle pro
děti

až 500 Kč za rok Cvičení a regenerace
– dospělí

až 500 Kč za
rok

Odvykání kouření (od
16 let)

až 400 Kč za
rok

Novorozenecký
balíček

Praktické dárky Prevence karcinomu
prsu /dle věku/ (od
40let)

až 800 Kč
jednou za dva
roky

Vyšetření kožních
znamének

až 400 Kč za
rok

Prevence zubního
kazu u dětí (614let)

až 300Kč za rok Prevence karcinomu
prostaty (od 40let)

až 300 Kč za
rok

Paruka při
chemoterapii

až 1000 Kč
za rok

Očkování proti
papilomaviru (14 – 18
let)

až 1500 Kč za rok Prevence
kolorektálního
karcinomu

až 300 Kč za
rok
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Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven

https://www.klubpevnehozdravi.cz/
https://www.vozp.cz/prispevek/novorozenecky-balicek
https://www.vozp.cz/prispevek/novorozenecky-balicek


KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

Poradenství pro
rodiče dětí s duševní
poruchou

až 500 Kč za
rok

Pohybové aktivity pro
děti

až 1000 Kč za rok Prevence poruch
paměti (nad 40let)

až 300 Kč za
rok

Sportovní a ozdravné
pobyty

až 1000 Kč za rok Senioři nad rámec viz
výše

Sportovní přilba pro
děti (do 16 let)

až 500 Kč jednou
za 3 roky

Kloubní výživa pro
seniory

až 300 Kč za
rok

Sportovní prohlídka
pro děti

až 250 Kč za rok

Podpora rozvoje dětí
a prevence duševních
poruch

až 1000 Kč za rok

Produkt Simple Steps
(1-16let pro děti s PAS)

až 800 Kč jednou v
roce

Terénní poradenství
pro děti v
předškolním a
školním zařízení

až 500 Kč jednou v
roce

Příspěvky pro dárce kostní dřeně až 5000 Kč

www.vozp.cz
infolinka:

tel.  844 888 888
(cena dle tarifu)

Nabídka dalších zvýhodnění a bonusy u vybraných smluvních partnerů + věrnostní klub – systém přidělování bodů.
https://www.vozp.cz/benefit-klub

Další Programy:
Příspěvky pro vojáky a válečné veterány
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Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven

https://www.vozp.cz/benefit-klub
https://www.vozp.cz/prispevky-pro-vojaky-a-valecne-veterany


KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

- Program Rodina vojáka

- Program Válečný veterán

- Preventivní prohlídka pro žáky vojenských škol

Program pro civilní zaměstnance resortu obrany
Ozdravné pobyty pro děti
Zvýhodněné cestovní pojištění
Program Zdravý zaměstnanec
Speciální příspěvky:

- Očkování pro dobrovolné hasiče a celníky

- Příspěvek na nízkobílkovinné potraviny

205 Česká
průmyslová

zdravotní
pojišťovna

Očkování až 1500 Kč Očkování až 1000 Kč Očkování Některé
vakcíny jsou
plně hrazeny

Organizované
plavecké kurzy

až 1000 Kč Pravidelný pohyb až 700 Kč Duševní zdraví až 2500 Kč

Letní tábory až 1500 Kč Sportovní prohlídka až 500 Kč Prevence rakoviny kůže až 500 Kč
Školky a školy
v přírodě, lyžařské
výcviky

až 500 Kč Vyšetření zrakového
nervu

až 300 Kč Programy nad limit

Sportovní kroužky až 500 Kč Prevence rakoviny
prsu

až 500 Kč Příspěvek na paruku
příspěvek na zakoupení
paruky pro onkologicky
nemocné pacienty, kteří
podstupují nebo
podstoupili v rámci
onkologického
onemocnění léčbu
chemoterapií.

až 2000Kč

Ochranná přilba až 500 Kč Cholesterol až 200 Kč Program Bonus Plus až 500 Kč na
zdravotní
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Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven

https://www.vozp.cz/prispevky-pro-zamestnance-resortu-obrany
https://www.vozp.cz/ozdravne-pobyty-pro-deti
https://www.vozp.cz/cestovni-pojisteni
https://www.vozp.cz/zdravy-zamestnanec
https://www.vozp.cz/ockovani-pro-dobrovolne-hasice-a-celniky
https://www.vozp.cz/prispevek-na-nizkobilkovinnou-dietu
https://www.cpzp.cz/clanek/5158-0-Informace-pro-pojistence-CPZP-k-ockovani.html


KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

služby
nehrazené z
v.z.p.

Rovnátka až 1000 Kč Vysoký krevní tlak až 500 Kč

Zdravé dítě
zákonným zástupcům
dětí do 2 let včetně
příspěvek na produkty
pro zdravý rozvoj
dítěte a cvičení pro
děti.

až 500 Kč Rázová vlna až 500 Kč

Vyšetření zraku až 500 Kč Erektivní disfunkce až 500 Kč  

Sportovní prohlídka až 500 Kč Prevence obezity až 500 Kč  

Prevence obezity až 300 Kč Laserové operace očí až 1000 Kč
Chůva 24
zákonným zástupcům
dětí do 2 let včetně
příspěvek na monitor
dechu a chůvičky
(nevztahuje se na
zapůjčení).

až 500 Kč Prevence rakoviny
tlustého střeva

až 500 Kč  

Prevence trombózy važ 1000 Kč Prevence rakoviny
prostaty

až 500 Kč  

Programy nad limit Programy nad limit  

Diabetes až 2000 Kč Krok pro zdraví až 1000 Kč

Celiakie, dědičné
metabolické poruchy

až 2000 Kč Diabetes až 1000 Kč
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Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven



KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

Vitaminy pro děti zdarma Celiakie, dědičné
metabolické poruchy

až 1000 Kč

Ozdravně léčebné
pobyty pořádané
pojišťovnou (3-6let)

příspěvek Odvykání kouření až 2000 Kč

Programy onkologické
prevence( od 35let)

až 2000 Kč

Jedeme dál
Příspěvek na
rekondiční pobyt pro
ženy, které se léčí se
zhoubným
onemocněním prsu

až 2000 Kč

Žena po porodu až 1000 Kč

Manažerka mateřství až 2500 Kč

Senioři nad rámec viz
výše
Očkování proti
chřipce (nad 65let)

Doplňky stravy (od 60
let)

až 500 Kč

Příspěvek pro nové dárce 1000 Kč
Příspěvek na vitaminy po každém odběru 100 Kč
Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského 500 Kč
Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského 1000 Kč
Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského 1500 Kč
Zlatý kříž ČČK 3. třídy 2000 Kč
Zlatý kříž ČČK 2. třídy 2500 Kč
Zlatý kříž ČČK 1. třídy 3000 Kč
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Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven



KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

Plaketa ČČK Dar krve – dar života 3500 Kč
Dárci kostní dřeně 6000 Kč
Program Kapka 500 Kč

www.cpzp.cz
infolinka:

tel.  810 800 000,
597 089 205

(linka je částečně
zpoplatněna)

Pojištěnec si vybere, ze které skupiny programů (stanovené pro danou věkovou skupinu) bude čerpat. Maximální částka čerpání za
rok je stanovena do výše finančního limitu v konkrétní skupině, a to vyjma příspěvků, které se do limitu nezapočítávají.

207
Oborová
zdravotní

pojišťovna
zaměstnanců

bank,
pojišťoven a
stavebnictví

Očkování
novorozenců

až 10 000 Kč Stop rakovině prsu
(Pro ženy od 40 do
44let)

až 1200 Kč Dentální hygiena až 1000 Kč

Ozdravné pobyty pro
děti

až 8 800 Kč Stop rakovině
prostaty (Pro muže od
40let)

až 1200 Kč Ostatní očkování až 1000 Kč

Příspěvek pro děti
s obezitou

až 1000 Kč Stop infarktu (Pro
dospělé od 30 do
55let)

až 1000 Kč Stop rakovině kůže až 800 Kč

Sportovní aktivity pro
děti

až 1000 Kč Stop osteoporóze (Pro
dospělé od 50let)

až 1000 Kč Dioptrické brýle,
brýlové obruby,
dioptrické kontaktní
čočky

až 10 000 Kč

Příspěvek na plavání a
cvičení dětí do 15
měsíců

až 10 000 Kč Stop rakovině ledvin
a nádorů břišních
orgánů (Pro dospělé
od 50let)

až 800 Kč Rovnátka až 10 000 Kč

Ozdravné a sportovní
pobyty a tábory,
včetně škol a školek
v přírodě či
sportovních
soustředění

až 10 000 Kč Stop rakovině
tlustého střeva a
konečníku (Pro
dospělé od 40 do
49let)

až 433 Kč Dentální pomůcky až 10 000 Kč
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Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven



KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

Stop rakovině dutiny
ústní (od 25let)

až 700 Kč Vyšetření zraku až 10 000 Kč

Prevence
Alzheimerovy nemoci
(Pro dospělé od 40let)

až 350 Kč Pomůcky pro diabetiky až 10 000 Kč

Příspěvek pro
těhotné

Roušky a respirátory až 10 000 Kč

Příspěvek pro
novorozence

až 1500 Kč Digitální teploměry,
tlakoměry a digitální
váhy

až 10 000 Kč

Vitamíny a doplňky
stravy pro těhotné

až 10 000 Kč Prostředky odvykání
závislosti na tabáku

až 10 000 Kč

Vyšetření
v těhotenství (např.
screening, UZ,
genetické vyšetření)

až 10 000 Kč Bezlepkové potraviny až 10 000 Kč

Předporodní kurzy až 10 000 Kč Pomůcky pro péči o
pohybový aparát

až 10 000 Kč

Refundace nákladů
spojených s porodem

až 10 000 Kč Pomůcky pro sluchové
postižené,
naslouchátka

až 10 000 Kč

Vybrané přístroje a
pomůcky pro péči o
miminka
(např. odsávačka
mléka, monitor dechu,
chůvičky)

až 10 000 Kč Medicinální pedikúra až 10 000 Kč

Sportovní aktivity pro
dospělé

až 500 Kč Chytré hodinky
s certifikací

až 10 000 Kč
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Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven



KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

zdravotnického
prostředku pro záznam
EKG křivky

Očkování proti
chřipce (do 65let)

až 500 Kč Vitamíny a doplňky
stravy a léčivé
přípravky

až 10 000 Kč

Senioři nad rámec viz výše Antikoncepce až 10 000 Kč

Vitamíny pro seniory
(nad 70let)

až 500 Kč Produkty z lékárny
Vitapharma

až 10 000 Kč

Pobyt v solné jeskyni či
sauně

až 10 000 Kč

Masáže a lázeňské
procedury

až 10 000 Kč

Rehabilitace a péče
fyzioterapeuta

až 10 000 Kč

Ochranné přilby a
pomůcky

až 10 000 Kč

Sportovní prohlídka u
odborného lékaře

až 10 000 Kč

Test na boreliózu (vč
samotestu
zakoupeného
v lékárně)

až 10 000 Kč

Sono/Ultrazvuk prsou až 10 000 Kč

Vyšetření genetické
analýzy – trombofilní
mutace

až 10 000 Kč
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Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven



KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

Poradenství
certifikovaného
nutričního poradce

až 10 000 Kč

Predispozice pro
celiakii či potravinové
alergie

až 10 000 Kč

Vyšetření mozkové
aktivity

až 10 000 Kč

Test na COVID-19 až 10 000 Kč

Test protilátek proti
spalničkám

až 10 000 Kč

Test přítomnosti
hepatitidy

až 10 000 Kč

Nutriční poradenství
pro vybrané chronicky
nemocné klienty

až 1 000 Kč

Příspěvek pro klienty
s nízkobílkovinovou
dietou

až 5 000 Kč

Příspěvky pro
onkologicky nemocné
(paruky, epitézy, či
lymfodrenáže, stomické
pomůcky a další)

až 4 000 Kč

Stop kouření až 2 000 Kč

Vitamíny pro aktivní dárce (krve, kostní dřeně nebo orgánů) – balení
vitamínů
Příspěvek pro dárce krve 1 000 Kč nebo 1 000 kreditů

kredit se uplatňuje na různé programy – viz www.ozp.cz
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Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven



KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

Příspěvek na nově získanou medaili či zlatý kříž Prof. MUDr. Jana
Jánského 2 000 Kč nebo 2 000 kreditů
Příspěvek pro dárce kostní dřeně 3 000 Kč nebo 3 000 kreditů
Příspěvek pro dárce orgánů 10 000 Kč nebo 10 000 kreditů
Pojištění
Cestovní pojištění Vitalitas (zvýhodněné pojistné)
Pojištění pro novorozence Zvonek (1. rok zdarma)
Dětské úrazové pojištění Gina (z zvýhodněné pojistné)
Pojištění studijních pobytů v zahraničí (až 180 dní zdarma)
Asistenční služba (pro všechny pojištěnce)

● on-line a telefonická medicínská konzultace 24/7

● on-line a telefonické objednání k lékaři 24/7

● vysvětlení lékových interakcí

● vyhledání lékaře a zajištění dopravní zdravotní služby

● poradna chronicky nemocných

● zprostředkování prevence

ZDARMA

www.ozp.cz
infolinka:

tel. 261 105 555
(cena dle tarifu)

VITAKARTA – on-line přepážka, výpis z registru pojištěnce, atlas lékařů a další on-line služby (zdarma)

VITASHOP/slevový program Pro-fit (zdarma)

https://www.ozp.cz/elektronicka-komunikace/informace/vitakarta-online-informace

Po registraci ve VITAKARTĚ ONLINE - služba Asistent zdraví – nonstop na telefonu a zdarma, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
tel. 261 105 205

209 Zaměstnanecká
pojišťovna
Škoda

Dentální hygiena pro
děti (6-18let)

až 700 Kč za rok Prevence karcinomu
prsu (MAMOGRAF)
pro ženy od 20 do
45let

až 800 Kč za
rok

Očkování 400 až 4000
Kč

https://www
.zpskoda.cz/
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pro-pojisten
ce/zdravotni
-programy-2
023/prispev
ky-na-ockova

ni
Příspěvek sport junior
(do 18let)

až 700 Kč za rok Prevence karcinomu
prsu (SONO) (pro
ženy do 45let)

až 600 Kč za
rok

Program pro zjišťování
nádorů v oblasti dutiny
břišní a ledvin k
odhalení nádoru v
časném stádiu

1x ročně

Rovnátka (do 18let) až 4000 Kč za rok Prevence karcinomu
tlustého střeva a
konečníku (do 50 let)

1x ročně Prevence onemocnění
štítné žlázy

1x ročně

Prevence karcinomu
prostaty (pro muže od
19let)

1x ročně Prevence melanomu 1x ročně

Ozdravný pobyt pro
pojištěnce s
neurologickým,
onkologickým
onemocněním,
obezitou (do 19let)

až 5000 Kč za rok Těhotenství
prvotrimestrální
screening, NIPT,
vyšetření štítné žlázy,
pohybové aktivity
https://www.zpskoda.
cz/pro-pojistence/zdra
votni-programy-2023/
prispevky-pro-mamink
u-a-novorozence

500 kč až
4000 za rok

Moderní diagnostické a
léčebné metody
(do 19 let)

až 2000 Kč
za rok

Ozdravný pobyt pro
pojištěnce s
chronickým

až 1000 Kč za rok Po porodu
pobyt v porodnici na
nadstandardním

až 1600 Kč Celiakie až 5000 Kč
za rok
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onemocněním kůže,
dýchacích cest
(od19let)

pokoji, autosedačku,
přítomnost blízké
osoby u porodu,
laktační poradenství a
pomůcky, pleny,
vlhčené ubrousky,
kojenecké plavání,
monitor dechu.

Příspěvek na
zdravotní pomůcky
pro pojištěnce s
diabetem a na
diabetickou dietu (do
18let)

až 5000 Kč za rok Korekční laserové
operace (od 18 do 40
let)

až 2000 Kč za
rok

Nízkobílkovinová dieta
a další vzácné
metabolické poruchy

až 10 000 Kč
za rok

Příspěvek sport
(19-64let)

až 500 Kč za
rok

Plastová sádra až 300 Kč za
rok

Příspěvek sport
senior (nad 65let)

až 500 Kč za
rok

Nitrooční operace až 1000 Kč
za rok

Dárky pro novorozené
miminko

až 2500 Kč za rok Odvykání kouření až 2x 500 Kč
za rok

Vyšetření přístrojem
OCT

až 800 Kč za
rok

Paruka po aktivní
onkologické léčbě pro
ženy bez omezení
věku

až 4000 Kč za
rok

Vyšetření přístrojem
Plusoptix

až 200 Kč za
rok

Dentální hygiena (od
19let)

až 200 Kč za
rok

Podpora péče o
duševní zdraví

až 2000 Kč
za rok

Podpora nutričního
poradenství

až 1000 Kč
za rok

příspěvek pro bezpříspěvkové dárce krve
příspěvek pro držitele Zlatého kříže a vyššího ocenění

až 1 000 za rok
až 4 000 za rok
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ozdravný pobyt v ČR pro dárce kostní dřeně až 10 000 za rok
Pro dárce zdarma cestovní pojištění Vitalitas

www.zpskoda.cz
infolinka:

tel. 800 209 000

Slevy pro pojištěnce u vybraných smluvních partnerů. (Cestování, lázně, doplňky stravy, léčiva, masáže, solná jeskyně, péče o tělo,
plávání, sportovní aktivity, sportovní vybavení a další.)
https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/slevy-pro-pojistence-zps

211 Pojišťovna
Ministerstva

vnitra

Masáž pro
novorozence a
kojence

až 1500 Kč za rok Organizované plavání
pro dospělé

až 500 Kč za
rok

Očkování až 2000 Kč
za rok

Pomůcky pro
novorozence a
kojence

až 1500 Kč za rok Sportovní pohybové
aktivity pro dospělé

až 500 Kč za
rok

Sezónní akce – Zdravý
úsměv 2023
(pomůcky pro dentální
hygienu)

až 250 Kč za
rok

Organizované plavání
pro děti (do 18 let)

až 1500 Kč za rok Sportovní preventivní
prohlídka pro dospělé

až 500 Kč za
rok

Paruky pro onkologické
pacienty a pacienty s
alopecií

Do 18 let až
1500Kč

ročně nebo
jednorázově

2000 Kč
Od 19 let až
500Kč ročně

nebo
jednorázově

2000 Kč
Preventivní prohlídka
před studijním
pobytem v zahraničí –
od 15 do 26 let

až 500 Kč za rok Prevence cukrovky –
diabetes mellitus

až 500 Kč za
rok

Psychoterapie až 4000 Kč
za rok

Sportovní pohybové
aktivity pro děti (do
18 let)

až 1500 Kč za rok Prevence osteoporózy až 500 Kč za
rok

Edukační pobyty pro
klienty s diabetem I.
typu

až 2000 Kč
za rok
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Ozdravný pobyt
v přírodě (do 18 let)

až 1500 Kč za rok Prevence
kardiovaskulárních
onemocnění

až 500 Kč za
rok

Edukační pobyty pro
klienty s diabetem II.
typu

až 2000 Kč
za rok

Screeningové
vyšetření
tupozrakosti (do 18
let)

až 1500 Kč za rok Prevence nadváhy a
obezity

až 500 Kč za
rok

Edukačně-rekondiční
pobyty pro klienty s
roztroušenou sklerózou

až 2000 Kč
za rok

Nácvik dentální
hygieny pro děti (do
18 let)

až 1500 Kč za rok Vyšetření u
optometristy pro
dospělé

až 500 Kč za
rok

Edukační pobyty pro
klienty s poruchou
autistického spektra

až 2000 Kč
za rok

Fixní nebo snímatelná
rovnátka zubů (do 18
let)

až 1500 Kč za rok Prevence karcinomu
prsu

až 500 Kč za
rok

Sezónní akce - Vitamíny
2023

až 250 Kč za
rok

Preventivní prohlídka
před studijním
pobytem v zahraničí –
do 18 let

až 1500 Kč za rok Prevence karcinomu
tlustého střeva a
konečníku

až 500 Kč za
rok

Klinická psychologie až 4000 Kč
za rok

Sportovní preventivní
prohlídka pro děti (do
18 let)

až 1500 Kč za rok Prevence karcinomu
kůže

až 500 Kč za
rok

Klinická logopedie až 4000 Kč
za rok

Prevence nadváhy a
obezity u dětí (do 18
let)

až 1500 Kč za rok Prevence karcinomu
prostaty (muži)

až 500 Kč za
rok

Telemedicína až 2000 Kč
za rok

Vyšetření u
optometristy pro děti
(do 18 let)

až 1500 Kč za rok Zdravotnické
prostředky nehrazené
z pojištění – dospělí

až 500 Kč za
rok

Podpora specifických
diet

až 4000 Kč
za rok

Prevence karcinomu
kůže (do 18 let)

až 1500 Kč za rok Podpora odvykání
kouření

až 2000 Kč za
rok
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Zdravotnické
prostředky nehrazené
z pojištění – děti (do
18 let)

až 1500 Kč za rok Genetické vyšetření
při užívání
hormonální
substituce pro ženy
od 45 let (ženy)

až 500 Kč za
rok

Léčebně ozdravné
pobyty (LOP) -
klimatické

až 10 000 Kč za rok Podiatrické vyšetření
pro dospělé

až 500 Kč za
rok

Organizované cvičení
nebo plavání
s kojencem (do 18 let)

až 1500 Kč za rok Sestavení jídelníčku
nutričním
terapeutem nebo
výživovým poradcem

až 500 Kč za
rok

Prevence karcinomu
kůže

až 1500Kč ročně Nácvik dentální
hygieny pro dospělé

až 500 Kč za
rok

Podiatrické vyšetření
pro děti (do 18 let)

až 1500 Kč za rok Prevence dalších
onkologických
onemocnění

až 500 Kč za
rok

Sestavení jídelníčku
nutričním terapeutem
nebo výživovým
poradcem (do 18 let)

až 1500 Kč za rok Sportovní ochranné
pomůcky pro dospělé

až 500 Kč za
rok

Sezónní akce – Dětské
sportovní léto (do 18
let)

až 500 Kč za rok Zdravotnické
pomůcky pro dospělé

až 500 Kč za
rok

Sportovní ochranné
pomůcky pro děti (do
18 let)

až 1500 Kč za rok Lékařská prohlídka
řidičů

až 500 Kč za
rok

Zdravotnické
pomůcky pro děti (do
18 let)

až 1500 Kč za rok Podpora vybraných
diagnostických metod
(OCT, HRT, GDx)

až 500 Kč za
rok
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Speciální výživa pro
nedonošené děti

až 4000 Kč za rok Předporodní kurz až 3000 Kč za
rok

Genetické vyšetření
při užívání
hormonální
antikoncepce pro
dívky od 12 let

až 1500 Kč ročně Vitamíny a doplňky
stravy pro těhotné
nebo ženy po porodu

až 3000 Kč za
rok

Podpora vybraných
diagnostických metod
(OCT, HRT, GDx)

až 1500 Kč ročně Pomůcky pro kojení až 3000 Kč za
rok

Vyšetření poruch
imunity

až 1500 Kč ročně Laktační poradenství až 3000 Kč za
rok

Doplňky stravy pro
onkologické pacienty

až 4000 Kč za rok Cvičení pro ženy po
porodu

až 3000 Kč za
rok

Léčebně ozdravné
pobyty (LOP) -
lázeňské

až 20 000 Kč za rok Vyšetření v
těhotenství

až 3000 Kč za
rok

Odběr pupečníkové
krve

až 3000 Kč za
rok

Cvičení pro těhotné až 3000 Kč za
rok

Cvičení pro těhotné až 3000 Kč za
rok

Prevence karcinomu
děložního hrdla

až 500 Kč za
rok

Masáž pro těhotné až 3000 Kč za
rok
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Podpora vícerčat až 500 Kč
navíc za
každého
novorozence
z vícečlennéh
o těhotenství

Nákup mateřského
mléka

až 3000 Kč za
rok

Stimulace pánevního
dna

až 3000 Kč za
rok

Nácvik dentální
hygieny pro těhotné

až 3000 Kč za
rok

Vyšetření
kognitivních funkcí –
dospělí

až 4000 Kč za
rok

Dopravně
psychologické
vyšetření

až 500 Kč za
rok

Kurz pro rodiče –
péče o dětské zuby

až 500 Kč za
rok

Analýza mateřského
mléka (ženy)

až 3000 Kč za
rok

Nutriční poradenství
s ohledem na
specifickou dietu

až 4000 Kč za
rok

Přístrojová pedikúra
pro diabetiky

až 500 Kč za
rok

Podpora absolvování
screeningové
prohlídky

až 250 Kč za
rok

Senioři stejně jako
dospělí  viz výše
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Navíc pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně: dle počtu odběrů
a specifických podmínek - viz www.zpmvcr.cz

- příspěvek pro prvodárce 1000 Kč
-  vitamíny do výše 250 Kč za rok
- léčebné procedury max. 5000 Kč (7000 Kč pro dárce
kostní dřeně, 10 000Kč pro dárce orgánů) nebo jiné
zboží/služby – viz www.zpmvcr.cz max. do výše 2000 Kč
za rok

www.zpmvcr.cz
infolinka:

tel. 844 211 211
Cena hovoru z

pevné linky je 2,32
Kč bez DPH / minutu

(z čehož volající
hradí pouze 0,99 Kč
bez DPH / minutu).

222 222 255
Volající platí

kompletně hovor
dle svého tarifu.

Lze uplatnit volné
minuty či

neomezený tarif.

Zvýhodnění a nadstandardní bonusy se smluvními partnery pojišťovny – viz www. zpmvcr.cz

213 Revírní bratrská
pokladna

Děti 0-18 let Dospělí 19–59 let

Kurz plavání až 500 Kč za rok Odvykání kouření až 500 Kč za
rok

Sleva 30% na cestovní
pojištění

Obezita až 500 Kč za rok Osteoporóza a
menopauza (ženy)

až 500 Kč za
rok

Registrovaní sportovci až 500 Kč za
rok
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Školka a škola v
přírodě

až 500 Kč za rok Přípravky na prostatu
(muži)

až 500 Kč za
rok

Speciální vyšetření až 500 Kč za
rok

Trombóza až 500 Kč za rok Otec u porodu (muži) až 500 Kč za
rok

Příspěvek na saunu až 700 Kč za
rok

Uživatelé my 213
1. permanentka na
pohybové aktivity
2. diagnostické vyšetření
nebo ošetření
3. brýlové obruby a
obroučky

až 500 Kč za rok Uživatelé my 213
1. permanentka na
pohybové aktivity
2. diagnostické vyšetření
nebo ošetření

až 500 Kč za
rok

Očkování až 1000 Kč
za rok

Rovnátka až 1000 Kč za rok Bonusový program nad rámec limitu
500 Kč

Celiakie až 1000 Kč
za rok

Bonusový program nad rámec limitu 500 Kč Účastníkům
Programu 90

až 500 Kč za
rok

Diabetici až 1000 Kč
za rok

Pro miminka do
jednoho roku

až 500 Kč za rok Bonusový program nad rámec limitu
1000 Kč

Nízkobílkovinná dieta až 1000 Kč
za rok

Bonusový program nad rámec limitu 1500 Kč Po porodu až 1000 Kč za
rok

Pro onkologické
pacienty

až 1000 Kč
za rok

Na letní prázdninový
pobyt

až 1500 Kč za rok Pro těhotné až 1000 Kč za
rok

Příspěvek na paruky až 1000 Kč
za rok

Na příměstský
sportovní tábor

až 1500 Kč za rok Bonusový program nad rámec limitu
1213 Kč

Bonusový program nad rámec limitu 2500 Kč Pro vícerčata až 1213 Kč za
rok

Duševní pohoda až 2500 Kč Bonusový program nad rámec limitu
2500 Kč

Bonusový program nad rámec limitu 4000 Kč Duševní pohoda až 2500 Kč
22
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Na očkování proti
HPV

až 4000 Kč za rok Bonusový program nad rámec limitu
3000 Kč

Bonusový program nad rámec limitu 10 000
Kč

Příspěvek na
komplexní
onkologickou
preventivní prohlídku

až 3000 Kč

Na lázeňský ozdravný
pobyt

až 10 000 Kč za rok Bonusový program nad rámec limitu
4000 Kč

Na přímořský
ozdravný pobyt

až 10 000 Kč za rok Očkování proti HPV
(ženy)

až 4000 Kč za
rok

Na vysokohorský
ozdravný pobyt

až 10 000 Kč za rok Moje geny –
plánované
těhotenství

až 4000 Kč za
rok

Bonusový program nad rámec limitu 10 000
Kč

Další extra výhody Lázeňský pobyt pro
chronicky nemocné

až 10 000 Kč
za rok

Novorozenecký
balíček (dárky pro dítě
a maminku)

zdarma

Plavání v bazénech
zdarma nebo se
slevou

zdarma nebo sleva Senioři nad 60 let

Hezký úsměv až 500 Kč za
rok

Léčivé přípravky až 500 Kč za
rok

Lepší paměť až 500 Kč za
rok
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KÓD POJIŠŤOVNA DĚTI (příp. studenti do 26 let) DOSPĚLÍ VŠICHNI POJIŠTĚNCI

Odvykání kouření až 500 Kč za
rok

Permanentka na
pohybové aktivity

až 500 Kč za
rok

Diagnostické
vyšetření nebo
ošetření

až 500 Kč za
rok

Účastníkům
Programu 90
https://www.rbp213.c
z/cs/pojistenci/bonusy
-a-prevence/program-
90/a-71/

až 500 Kč za
rok

www.rbp-zp.cz
infolinka:

tel. 800 213 213
(zdarma)

Dárcům krve a kostní dřeně až 6 000 Kč za rok. Pravidelné darování dle počtu odběrů 500 Kč až 3000 Kč za rok
https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/darci-krve-a-kostni-drene/a-63/
Speciální bonusy 2023:
https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/specialni-bonusy/a-920/
Možné slučování a převody finančních příspěvků více viz webové stránky.
https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/deti-a-mladez-do-18-let/a-910/#
Telefonní lékař (tel. 840 111 245) - služba je dostupná odkudkoliv v České republice za cenu místního hovoru 24 hodin denně.
https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/telemedicina/lekar-na-telefonu/a-73/

POJIŠŤOVNA
INFO LINKA

(Provozní doba infolinek je uvedená
na oficiálních internetových

stránkách pojišťoven)

ODKAZ NA PŘÍSPĚVKY

Všeobecná zdravotní
pojišťovna ČR

tel. 952 222 222
(cena dle tarifu)

https://vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-
prispevky
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POJIŠŤOVNA
INFO LINKA

(Provozní doba infolinek je uvedená
na oficiálních internetových

stránkách pojišťoven)

ODKAZ NA PŘÍSPĚVKY

Vojenská zdravotní
pojišťovna ČR

tel.  844 888 888
(cena dle tarifu)

https://www.vozp.cz/prispevky-na-
prevenci

Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna

tel.  810 800 000, 597 089 205
(linka je částečně zpoplatněna)

https://www.cpzp.cz/preventivni-p
rogramy

Oborová zdravotní
pojišťovna

tel. 261 105 555
(cena dle tarifu)

https://www.ozp.cz/
dole na webu nebo
https://www.ozp.cz/benefity/bene
fityozp

Zaměstnanecká pojišťovna
Škoda

tel.  800 209 000 https://www.zpskoda.cz/pro-pojist
ence/zdravotni-programy-2023

Pojišťovna Ministerstva
vnitra

tel. 844 211 211
Cena hovoru z pevné linky je 2,32
Kč bez DPH / minutu (z čehož
volající hradí pouze 0,99 Kč bez
DPH / minutu).
tel. 222 222 255
Volající platí kompletně hovor dle
svého tarifu.
Lze uplatnit volné minuty či
neomezený tarif.

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/
bonusy-na-prevenci

Revírní bratrská pokladna tel. 800 213 213
bezplatná klientská linka

https://www.rbp213.cz/cs/pojisten
ci/bonusy-a-prevence/preventivni-
a-bonusovy-program/a-55/
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