
BÝT KLIENTEM VZP 
SE VYPLATÍ
I letos vám nabízíme něco navíc.
Finanční příspěvky můžete využít všichni.

DĚTI
 na vybraná očkování nehrazená z veřejného zdravotního   

 pojištění
 na pravidelné pohybové aktivity organizované školou
 na sestavení jídelníčku lékařem, sportovní prohlídku   

 absolvovanou za úhradu u lékaře nebo pravidelné mimoškolní  
 pohybové aktivity

 na dezinfekční prostředky, doplatek z ceny testovacích proužků,  
 baterií a zásobníků inzulínu k inzulínové pumpě apod. při   
 onemocnění diabetem

 na vyšetření kožních znamének dermatoskopem 
 na tuzemský ozdravný pobyt. Po doporučení lékaře 

 na léčebně-ozdravný pobyt u moře.

DOSPĚLÍ
 na odvykání kouření
 na vybraná očkování nehrazená z veřejného zdravotního   

 pojištění
 na pravidelnou pohybovou aktivitu (při předložení dokladů 

 na 1 500 Kč) nebo na sestavení jídelníčku lékařem
 na dezinfekční prostředky, doplatek z ceny testovacích   

 proužků, baterií a zásobníků inzulínu k inzulínové pumpě   
 apod. při onemocnění diabetem

 na kognitivní pomůcky pro trénink paměti (od 65 let)
 na vyšetření kožních znamének dermatoskopem
 na vybrané certifi kované kurzy, které si zdravotničtí   

 pracovníci plně uhradili v rámci profesního vzdělávání
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TĚHOTNÉ A MAMINKY
 na prvotrimestrální screening, na podpůrné aktivity těhotných

nebo kojících žen a na dentální hygienu v těhotenství 
nebo balíček dentální hygieny z lékárny 

 další příspěvky mohou maminky získat ve skupině DOSPĚLÍ

BEZPŘÍSPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE 
A KOSTNÍ DŘENĚ

 na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu 
 nebo léčivé přípravky a doplňky stravy s obsahem vitamínů 
 a minerálů zakoupené v lékárně

 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma nebo 
 roční cestovní pojištění pro opakované pobyty v cizině 
 za zvýhodněnou sazbu pojistného u PVZP, a. s.

 další příspěvky mohou dárci získat ve skupině DOSPĚLÍ 

DALŠÍ VÝHODY
 na nákup potravin s označením „bezlepkové“ nebo 

 „bez lepku“ dětem do 18 let a studentům do 26 let 
 s diagnózou celiakie

 slevy na produkty a služby od smluvních partnerů našeho 
 Klubu pevného zdraví

 zvýhodněné pojistné produkty PVZP, a. s. 

ŽÁDOST O VYPLACENÍ PŘÍSPĚVKU MUSÍ BÝT PODÁNA 
NEJPOZDĚJI DO 30. 11. 2017 (U PŘÍSPĚVKU NA NÁKUP 
BEZLEPKOVÝCH POTRAVIN DO 31. 12. 2017). 

PŘIJÍMÁNY JSOU POUZE ČITELNÉ ORIGINÁLY DOKLADŮ 
S DATEM VYSTAVENÍ OD 1. 1. 2017, KTERÉ NESMÍ BÝT V DEN 
PODÁNÍ STARŠÍ NEŽ 3 MĚSÍCE OD DATA VYSTAVENÍ (TATO 
PODMÍNKA NENÍ U PROGRAMŮ „MAMINKY“ A „DÁRCI KRVE“). 

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY 
PRO JEHO PŘIZNÁNÍ PLATNÉ V DEN PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
(NAPŘ. VĚK KLIENTA). 

VZP si vyhrazuje právo programy v průběhu roku upravovat, 
případně ukončit při vyčerpání stanoveného fi nančního limitu. 

O konkrétní výši příspěvku a podmínkách jeho využití 
se informujte na pobočkách VZP nebo na stránkách 
www.klubpevnehozdravi.cz.
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