ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY – PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ PRO ROK 2019
Tento ORIENTAČNÍ přehled výhod a příspěvků, které nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2019, 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.
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).
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VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA ČR

DĚTI (příp. studenti do 26 let)
pohybové aktivity
- pravidelné pohybové
aktivity organizované
mimo školu
- pravidelné pohybové
aktivity organizované
školou
- plavání kojenců
vaníčkování
celiakie

Mořský koník –
zahraniční ozdravný

DOSPĚLÍ

VŠICHNI POJIŠTĚNCI

max. do výše
1 000 za rok
- pro každou
skupinu
aktivit max.
500 Kč za rok

pohybové aktivity –
podmínky pro čerpání viz
www.vzp.cz

500 Kč za rok (u
osob do 65 let bude
proplacena max.
1/3 vynaložených
nákladů, nutnost
předložení dokladů
v min. hodnotě
1 500 Kč, u osob od
65 let tato
podmínka neplatí)

očkování

viz www.vzp.cz

3000 Kč + 3
000 Kč za rok čerpání ve
vybraných
termínech
v pololetích

odvykání kouření

vyšetření kožních
znamének

až 500 Kč za rok

dotovaný
pobyt

preventivní vyšetření
karcinomu prsu (u žen od

až 2 500 Kč za rok po nebo v době
léčby – na
doporučení lékaře
či odborného
konzultanta České
lékařské komory –
viz www.vzp.cz
až 300 Kč za rok

diabetes mellitus

až 1000 Kč za
rok na nákup

a

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven

pobyt určený pro
chronicky nemocné děti

30 do 45 let let)

pomůcky pro trénink
paměti (pro osoby nad 65
let věku)

až 500 Kč za rok
(pomůcky na webu
http://www.alzhei
mer.cz/eshop/pomucky/

pro těhotné ženy a ženy po
porodu (prvotrimestrální
screening, pohybové
aktivity, kurz přípravy na
porod, dentální hygiena,
pomůcky ke kojení, laktační
poradenství)

do výše 1500 Kč na
jedno těhotenství

pro nedonošená miminka

až 1000 Kč za rok
(na nákup speciální
výživy, cílené
rehabilitace)
zvýhodněné cestovní pojištění, příspěvek na
rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu až 2000 Kč
za rok – dle počtu odběrů a specifických podmínek – viz
www.vzp.cz

programy pro bezpříspěvkové dárce krve a plazmy

pro dárce orgánů - příspěvek na procedury nad rámec péče hrazené z
veřejného zdravotního pojištění
www.vzp.cz
infolinka:
tel. 952 222 222
(cena dle tarifu)

zdravotních
pomůcek pro
diabetiky

až 10 000,-

Příspěvky je možno čerpat v průběhu kalendářního roku postupně do výše limitu. Ne všechny příspěvky lze v průběhu roku dočerpávat
(např. pohyb a očkování), VZP si vyhrazuje právo programy v průběhu roku upravovat, případně ukončit při vyčerpání stanoveného
finančního limitu. Členové Klubu pevného zdraví mohou po celý rok čerpat širokou nabídku slev od smluvních partnerů – viz
https://klubpevnehozdravi.cz.
Podmínky pro čerpání jednotlivých příspěvků jsou uvedeny na internetových stránkách VZP ČR.

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven
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VOJENSKÁ
ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA ČR
max. čerpání –
3 příspěvky v roce

DĚTI (příp. studenti do 26 let)

DOSPĚLÍ

VŠICHNI POJIŠTĚNCI

sportovní prohlídka
pro děti

až 250 Kč za rok

očkování pro dospělé

až 500 Kč za rok

vyšetření kožních
znamének

až 400 Kč za rok

zubní rovnátka pro
děti

až 1 500 Kč za rok

prevence v těhotenství

až 1000 Kč za rok

dentální hygiena

až 400 Kč za rok

vitamíny pro děti
školní sportovní a
ozdravné pobyty
(6 – 21 let)
prevence zubního
kazu u dětí –
pečetění fisur (6- 14
let)
očkování proti
papilomaviru (14 –
18 let)
očkování

až 200 Kč za rok
až 500 Kč za rok

vitamíny pro těhotné
kloubní výživa pro
seniory (od 65 let)

až 300 Kč za rok
až 300 Kč za rok

plavání
cvičení a
regenerace

až 400 Kč za rok
až 500 Kč za rok

až 300 Kč za rok

prevence karcinomu
prsu /dle věku/

až 800 Kč za rok,
max. 1krát za 2
roky

odvykání kouření
(od 16 let)

až 400 Kč za rok

až 1500 Kč za rok

péče o miminko

až 1000 Kč za rok

až 1000 Kč za rok

prevence nádorů střeva
/40 – 50 let/;

až 150 Kč za rok

sportovní prohlídka
až 250 Kč za rok
Nad limit 3 příspěvků
odměny pro bezpříspěvkové dárce krve, plazmy, kostní dřeně

výše odměny: 300 až 3000 Kč ve formě poukázek dle počtu
odběrů a specifických podmínek

Program Rodina vojáka

plavání (až 800 Kč za rok), cvičení (až 1000 Kč za rok), dentální
hygiena (až 500 Kč za rok)

Program Válečný veterán

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven

očkování (až 750 Kč za rok), plávání (až 750 Kč za rok), lázně po
návratu z mise (až 4000 Kč)

speciální příspěvek na očkování proti hepatitidě typu A pro
dobrovolné hasiče
www.vozp.cz

KÓD
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až 1000 Kč

infolinka:

Každý pojištěnec VoZP ČR může v roce 2019 vyčerpat nanejvýš tři příspěvky. Podmínky příspěvků jsou uvedeny na webových stránkách
pojišťovny. Do tohoto limitu se nezapočítávají letní ozdravné pobyty pro děti, odměny pro dárce krve ani speciální příspěvek pro
dobrovolné hasiče na očkování proti hepatitidě.

tel. 844 888
888(cena dle tarifu)

Nabídka dalších zvýhodnění, bonusy u vybraných smluvních partnerů + BeneFit – program slev a výhod pro registrované členy nad rámec
programů prevence.

ČESKÁ
PRŮMYSLOVÁ
ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA

DĚTI A MLÁDEŽ do 17 let (až
1500 Kč za rok)
očkování
organizované
plavecké kurzy

až 1500 Kč za rok
až 1000 Kč za rok

letní tábory

až 300 Kč za rok

školky a školy v
přírodě

až 300 Kč za rok

rovnátka

až 500 Kč za rok

zdravé dítě

až 500 Kč za rok

vyšetření zraku

až 500 Kč za rok

diabetes

až 500 Kč za rok

DOSPĚLÍ (až 1000 Kč za rok)
očkování
prevence
rakoviny prsu
(ženy)
erektilní
dysfunkce (muži)

až 1000 Kč za rok
až 500 Kč za rok

prevence
rakoviny prostaty
(muži)
sportovní
prohlídka
vyšetření
zrakového nervu

až 500 Kč za rok

prevence
rakoviny kůže,
diabetes

až 500 Kč za rok

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
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až 500 Kč za rok

až 500 Kč za rok
až 300 Kč za rok

až 500 Kč za rok

sportovní
prohlídka

až 500 Kč za rok

doplňky stravy
(od 65 let)

až 200 Kč za rok

prevence obezity

až 300 Kč za rok

až 1000 Kč za rok

celiakie

až 1000 Kč za rok

laserové operace
očí
vysoký krevní tlak

prevence
rakoviny kůže

až 500 Kč za rok

cholesterol

až 200 Kč za rok

prevence
trombózy
ochranná přilba

až 1000 Kč (dívky)

až 300 Kč za rok

prevence
trombózy
sportovní kroužky

až 1000 Kč za rok

prevence poruch
paměti (od 60 let)
prevence
rakoviny tlustého
střeva
Prevence
osteoporózy

až 500 Kč za rok

až 300 Kč za rok

až 500 Kč za rok

až 300 Kč za rok

až 500 Kč za rok

DĚTI NAVÍC - do limitu se
nezapočítává

DOSPĚLÍ NAVÍC - do limitu se
nezapočítává

VŠICHNI POJIŠTĚNCI navíc – do limitu se
nezapočítává

vitaminy pro děti

zdarma

odvykání kouření

až 2 000 Kč za rok

programy pro
bezpříspěvkové
dárce krve, plazmy,
dárce kostní dřeně

až 3 500 Kč za rok dle
podmínek pro daný program;
příspěvek pro nové/ stávající/
nově oceněné dárce, vitaminy
po odběru, příspěvek pro
dárce kostní dřeně

ozdravně léčebné
pobyty

dotované pobyty
(18 000 Kč)

program
onkologické
prevence – od 35
let

až 2 000 Kč za rok

plavání zdarma nebo
se slevou

do vybraných plaveckých
bazénů ve vybraných městech
a obcích zdarma nebo za
zvýhodněnou cenu (sleva ze
vstupného) - období jaro a
podzim

pravidelný pohyb

až 700 Kč za rok

Program Bonus Plus

až 500 Kč za rok na zdravotní

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
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služby nehrazené z veřejného
zdravotního pojištění.,
dentální hygienu, úhradu
nadstandardního pokoje při
porodu, výživu pro děti,
léčebné kúry a procedury v
lázeňských zařízeních či
přípravky na ústní hygienu

www.cpzp.cz
infolinka: 810 800
000, 597 089 205
(linka je částečně
zpoplatněna)

manažerka
mateřství

až 1500 Kč za rok

žena po porodu

až 1000 Kč za rok

příspěvek pro
dobrovolné
hasiče

až 700 Kč za rok

slevový program
Nechcinudu.cz

Pojištěnec si vybere, ze které skupiny programů (stanovené pro danou věkovou skupinu) bude čerpat. Během roku nelze přecházet z
jedné skupiny programů do druhé. Maximální částka čerpání za rok je stanovena do výše finančního limitu v konkrétní skupině, a to
vyjma příspěvků, které se do limitu nezapočítávají. Doklady o úhradě lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení (pokud není u
jednotlivých programů uvedeno jinak). Příjem dokladů vystavených v roce 2019 končí 31. 12. 2019. Obecné zásady čerpání příspěvků na
jednotlivé preventivní programy jsou uvedeny na internetových stránkách ČPZP - www.cpzp.cz/programy.

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven

207 OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA
ZAMĚSTNANCŮ BANK,
POJIŠŤOVEN A
STAVEBNICTVÍ
Systém Vitakonto

DĚTI A MLÁDEŽ
(příp. studenti do 26 let)

DOSPĚLÍ

VŠICHNI POJIŠTĚNCI

kredit pro maminky
a novorozence programy pro
těhotné i maminky
novorozenců a na
očkování
novorozenců

1300 Kč za rok

STOP infarktu (od 30 do
55 let), STOP
osteoporóze (od 50 let)

hrazeno plně

STOP rakovině
kůže

hrazeno plně

ozdravný pobyt v
Chorvatsku

dotované – viz
http://www.ozp.cz

STOP rakovině prostaty
(40 – 60 let)

hrazeno plně

STOP kouření

až 4000 Kč
jednorázově

STOP rakovině prsu
(40 – 45 let)

hrazeno plně

kredit na
očkování

až 300 Kč za
rok

STOP nádorům dutiny
břišní (od 50 let), STOP
rakovině dutiny ústní
(od 25 let)

hrazeno plně

příspěvky pro
onkologicky nemocné

až 3000 Kč za
rok

prevence Alzheimerovy
nemoci (nad 40 let)

hrazeno plně

program péče pro
klienty s onemocněním
diabetes mellitus 2.
typu, s hypertenzí

hrazeno plně

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
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kredit až 3000 Kč pro dárce krve
kredit až 3000 Kč pro dárce kostní dřeně a 10 000 Kč pro dárce orgánů
+ vitaminy pro dárce
www.ozp.cz
infolinka:
tel. 261 105 555 (cena dle
tarifu)

kredit se uplatňuje na různé programy – viz
www.ozp.cz

Systém Vitakonto –za obdržené kredity možnost získat příspěvek/zboží – výběr z 50 benefitů. Prostřednictvím VITAKONTA
lze získat vyšší příspěvky u všech příspěvkových programů OZP. Nárok na přístup ke kreditům ve VITAKONTU má každý
klient, který je registrovaný v rámci portálu VITAKARTA ONLINE a využívá svůj elektronický zdravotní deník VITAKARTU, který
je součástí portálu. Na portále je uvedeno, za jaké aktivity je možné získat kredity. Průměrný příspěvek činí 600 Kč,
maximálně až 10 000 Kč.
Program slev a výhod PRO-FIT u vybraných smluvních partnerů doplněn VITASHOPEM OZP (www.vitashopozp.cz), kde mají
možnost klienti čerpat řadu věcí zdarma či za kredity.
Po registraci ve VITAKARTĚ ONLINE - Asistenční služba OZP - asistenční koordinátoři k dispozici nonstop na telefonu a
zdarma, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - tel. 844 111 000, příp. 261 105 205
Na přepážkách mají klienti k dispozici celoročně dárky s preventivním charakterem (luteinové preparáty, zubní kartáčky
apod.)
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ZAMĚSTNANECKÁ
POJIŠŤOVNA ŠKODA

DĚTI A MLÁDEŽ

DOSPĚLÍ

VŠICHNI POJIŠTĚNCI

fixní rovnátka zubů

až 1600 Kč 1 krát
za život (800 Kč
na jednu čelist)

období těhotenství

1200Kč/prvotrimestrální
screening; 2500 Kč/NIPT;
500 Kč/pohybové aktivity,
vitamíny apod.

očkování
(příspěvek dle
věku a typu
vakcíny)

viz
https://www.
zpskoda.cz/

léčebné ozdravné
pobyty – do 19 let

až 1000 Kč za rok

balíček pro seniory
(od 65 let)

až 500 Kč za rok

moderní
léčebné metody

až 1000 Kč za
rok

dentální hygiena (618 let)

až 400 Kč za rok

prevence karcinomu
prsu

300 -700 Kč za rok dle
věku

pojištěnci trpící
celiakií a
fenylketonurií

až 4000 Kč za
rok

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
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balíček pro žáky a
studenty: na
sportovní aktivity,
pomůcky pro
prevenci úrazů,
sportovní prohlídky

do 500 Kč za rok
(4 – 18 let)

prevence karcinomu
prostaty, tlustého
střeva, dutiny břišní,
melanomu,
onemocnění štítné
žlázy

bezplatně dle věku a
podmínek – viz
www.zpskoda.cz

pro maminku a
novorozence

až 1000 Kč (pobyt v
plastová sádra
porodnici na
nadstandardním pokoji,
autosedačka, pleny
apod.) + kufřík plný
produktů za 1400 Kč;
zdarma roční úrazové
pojištění pro novorozence

viz
https://www.zpskod
a.cz/propojistence/zdravotni
-programy2019/pro-maminkya-novorozence
paruka pro ženy

boj proti
kouření

až 500 Kč za
rok

až 300 Kč za
rok

až 3000 Kč za rok (dle
podmínek)

balíček pro bezpříspěvkové dárce krve a kostní dřeně

až 600 za rok (pro držitele Zlatého kříže až 3000 za rok)

ozdravný pobyt v ČR pro aktivní dárce kostní dřeně v průběhu
roku 2019

do 10 000 během roku 2019

www.zpskoda.cz

Slevy pro pojištěnce u vybraných smluvních partnerů.

infolinka:

Online konzultace zdravotních problémů prostřednictvím Karty mého srdce, do které se mohou pojištěnci zaregistrovat – více na
https://www.potrebujiporadit.cz/online

tel. 800 209 000

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven

KÓD
211

ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA
VNITRA
- děti ve věku do 18 let a
ženy v souvislosti s
těhotenstvím (narozením
dítěte) mohou při splnění
daných podmínek žádat o
2 libovolné příspěvky
- ostatní pojištěnci mohou
v roce 2019 požádat o 1
příspěvek

Program pro děti
1. pomůcky pro
novorozence a
kojence

až do výše 500 Kč
za rok

1. organizovaný
plavecký kurz

3. ozdravný pobyt v
přírodě nebo lyžařský
výcvik
4. sportovní pohybové
aktivity
až výše 500 Kč za
rok

Program pro těhotné a
ženy po porodu

1. vyšetření s Plus
Optixem (6 měsíců – 3
roky)

1. předporodní kurz,
vitamíny a doplňky
stravy,

2. nácvik dentální
hygieny (max. 200 Kč)

2. vyšetření související s
těhotenstvím nehrazené
z veřejného zdravotního
pojištění, účast otce u
porodu, pomůcky ke
kojení apod.

3. preventivní
sportovní prohlídka
4. fixní rovnátka zubů

až do výše 500
Kč za rok

Program podpory
odvykání kouření

až do výše
500 Kč za
rok

Program: očkování

až do výše
500 Kč za
rok

Program prevence
onkologických
onemocnění

až do výše
500 Kč za
rok

Program prevence
civilizačních
onemocnění

až do výše
500 Kč za
rok

2. sportovní pohybové
aktivity (mimo plavání,
šachy a rybaření) –
dlouhodobá
předplacená aktivita
pojištěncem v součtu
minimálně 800 Kč

2. organizovaný
plavecký kurz

Program prevence
dalších onemocnění

Program pro dospělé

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
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až do výše 500
Kč za rok

Nad rámec programu
pro děti
příspěvek na letní
sportovně pohybový
pobyt, konaný od 29.
června do 1. září 2019

až výše 500 Kč za
rok

léčebně ozdravné
pobyty

dotované

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

www.zpmvcr.cz
infolinka:
tel. 844 211 211
(volající hradí 0,99 Kč bez
DPH/min)

- 2 odběry za rok - vitamíny do výše 250 Kč za rok

Příspěvek na položky z ostatních preventivních programů až do max.
výše 500 Kč/rok

- 6 odběrů od roku 2016 - léčebné procedury max.
5000 Kč nebo jiné zboží/služby – viz
www.zpmvcr.cz max. do výše 2000 Kč za rok

Dobrovolní hasiči a příslušníci městských policií

možnost čerpat z programu očkování

Děti ve věku do 18 let a ženy v souvislosti s těhotenstvím (narozením dítěte) mohou při splnění daných podmínek žádat v
kalendářním roce o dva libovolné příspěvky, tzn. jednou ze dvou nebo dvakrát z jednoho programu. Ostatní pojištěnci
mohou v roce 2019 požádat o příspěvek pouze z jednoho programu dle vlastního výběru. Zákonný zástupce (pojištěnec ZP
MV ČR) může postoupit svůj příspěvek ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky
Programu pro děti a Programu prevence infekčních onemocnění (očkování).
Zvýhodnění a nadstandardní bonusy se smluvními partnery pojišťovny – viz www. zpmvcr.cz

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven

KÓD
213

RBP, zdravotní
pojišťovna

DĚTI A MLÁDEŽ
pro děti do 18 let
až 1000 Kč: očkování,
nákup potravin
určených dětem s
diagnózou celiakie, pro
diabetiky, rovnátka
omezení do 500 Kč:
škola a školka
v přírodě, kurz plavání,
registrovaní sportovci,
proti obezitě,
pohybové programy,
proti trombóze,
speciální vyšetření

až 1 000 Kč za rok omezení výše
příspěvku a další
podmínky (věk,
konkretizace, diagnóza
apod.) stanoveny také
v rámci jednotlivých
položek

DOSPĚLÍ
od 19 let do 59 let
až 1000 Kč: očkování, nákup
potravin určeným pojištěncům s
diagnózou celiakie, pro diabetiky
omezení do 500 Kč: speciální
vyšetření, zdraví ve svých rukou,
léčiva na osteoporózu, prostatu,
příspěvek na pohybové aktivity
od 60 let
až 1000 Kč: očkování, celiakie, pro
diabetiky
omezení do 500 Kč: speciální
vyšetření, zdraví ve svých rukou,
hezký úsměv, osteoporóza,
prostata, registrovaní sportovci,
kloubní výživa a vitamíny,
příspěvek na pohybové aktivity,
lepší paměť,

omezení do 100 Kč:
vitamíny – od 3 let

VŠICHNI POJIŠTĚNCI
až 1 000 Kč
za rok omezení
výše
příspěvku a
další
podmínky
(věk,
konkretizace
, diagnóza
apod.)
stanoveny
také v rámci
jednotlivých
položek

Bonusový program nad rámec 1000 Kč

Bonusový program nad rámec 1000 Kč

Bonusový program nad
rámec 1000 Kč

novorozenecký balíček

zdarma

pro těhotné

až 1000 Kč za
rok

plavání v
bazénech

zdarma či
sleva

miminka

až 500 Kč za rok

po porodu

až 1000 Kč

prázdninové pobyty

až 1 000 Kč za rok

pro vícerčata

1213 Kč na

očkování proti
HPV (do 30 let)
cestovní

až 4 000
Kč za rok
Zdarma
či se

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
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přímořský ozdravný
pobyt - 8 - 15 let – děti
s opakujícími se
onemocněními horních
cest dýchacích, alergiemi
a dermatózami

příspěvek do 10.000
Kč za rok

sloučení limitů na
očkování

příspěvek do 10.000
Kč:
možnost navýšení
limitu finančního
příspěvku na
očkování pro děti a
mládež do 18 let
sloučením limitu
finančního příspěvku
od rodičů a přátel
(maximálně 9 osob)
až 500 Kč za rok

převod limitu od rodičů
na dítě

jedno dítě

pojištění

slevou

Program Zdraví 90 - příspěvek na
aktivity podporující zdraví (léčivé
přípravky, pohybové aktivity,
očkování)

až 500 Kč za
rok

možnost
navýšení limitu
finančního
příspěvku na
celiakii
sloučením limitu
finančního
příspěvku od
rodičů a přátel
(maximálně 9
osob)

do 10 000
Kč

léčebné čtrnáctidenní lázeňské
pobyty

až 15 000 Kč
příspěvek

Dárci kostní dřeně a krve

www.rbp-zp.cz
infolinka: tel. 800
213 213 (zdarma)

podmínka:
pojištěnec
dodržuje
doporučeno
u frekvenci
preventivníc
h prohlídek

až 6000 Kč za rok dle podmínek a počtu
odběrů; aktivní dárci krve – až 3000 Kč za
rok, příspěvek pro prvodárce - 1213 Kč
Nabídka: programy prevence, program slev u vybraných smluvních partnerů + slevové karty CARTE u více než 4.500 prodejců a
poskytovatelů služeb v České a Slovenské republice. Telefonní lékař (tel. 840 111 245) - služba je dostupná odkudkoliv v České
republice za cenu místního hovoru 24 hodin denně.

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
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POJIŠŤOVNA

INFO LINKA

POBOČKA KOLÍN

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

(Provozní doba infolinek je uvedená na
oficiálních internetových stránkách
pojišťoven)
tel. 952 222 222

Komenského 193, Kolín

(cena dle tarifu)

952 222 222

tel. 844 888 888

Rubešova 62, Kolín

(cena dle tarifu)

Tel. 727 887 749

tel. 810 800 000, 597 089 205

Politických vězňů 34
Kolín

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna

(linka je částečně zpoplatněna)

Tel. 313 771 152
Oborová zdravotní pojišťovna

tel. 261 105 555
(cena dle tarifu)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

tel. 800 209 000

OZP Express
Legerova 229, Kolín
Ne

Nejbližší pobočka na adrese:
Nymburk, Okružní 2160

Zdravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra

tel. 844 211 211

Havelcova 69, Kolín

volající hradí 0,99 Kč bez DPH/min.

Tel: 321 727 750

RBP, zdravotní pojišťovna

tel. 800 213 213

Ne

bezplatná klientská linka

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
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Nejbližší pobočka na adrese:
Praha, Náměstí W. Churchilla 2

