PŘÍSPĚVKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SOUVISEJÍCÍ S ONEMOCNĚNÍM COVID 19
Tento orientační přehled příspěvků, které nabízejí v souvislosti s onemocněním Covid 19 v roce 2021 některé zdravotní pojišťovny, má pouze INFORMATIVNÍ
CHARAKTER. Bylo čerpáno z dostupných zdrojů na webových stránkách jednotlivých pojišťoven. Nabídky pojišťoven se mohou v průběhu roku měnit.
Podmínky čerpání výhod jsou uvedeny na oficiálních internetových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven (webové odkazy najdete v tabulce).
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VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA ČR

Mimořádný příspěvek v souvislosti s koronavirovou infekcí
(pro pojištěnce starší 15 let) na zakoupené dezinfekční
přípravky na ruce

200 Kč jednou v roce
(možnost podat více žádostí od členů rodiny jako pojištěnců
VoZP vztahující se k doloženým platebním dokladům)
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ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Duševní zdraví - příspěvek pojištěncům, kteří v souvislosti s
pandemií COVID-19 potřebují psychosociální intervenci

až 5 x 500 Kč

Kupon na preventivní aktivity - letní a příměstské tábory,
sportovní a pohybové kroužky vč. členských poplatků
určených pro pohybové aktivity; ozdravné pobyty realizované
mimo OZP, rekondiční cvičení a fyzioterapie, brýle, kontaktní
čočky, vyšetření zraku OCT/HRT, rovnátka, vitamíny, doplňky
stravy a léčivé přípravky zakoupené v lékárně, plavání, fitness,
sportovní aktivity, test na COVID-19 provedený v laboratoři
schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR

max. 500 Kč/1krát ročně; kupón bude spuštěn v průběhu roku
2021

Testování protilátek – studie Covid 19 - prodlouženo do 31. 3.
2021 - Studie Čas (tří vzorky krve v šestiměsíčním intervalu)

500 Kč na jeden test, celkem 1 500 Kč max.

Mimořádný příspěvek na respirátory - 1. 3 2021 - 31. 5. 2021
nebo do vyčerpání financí

100 Kč
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OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA
ZAMĚSTNANCŮ BANK,
POJIŠŤOVEN A
STAVEBNICTVÍ

211

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA
ČR

Zpracovatel: Městský úřad Kolín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven

POJIŠŤOVNA

INFOLINKA

WEBOVÉ
STRÁNKY

Všeobecná zdravotní
pojišťovna ČR
Vojenská zdravotní
pojišťovna ČR

tel. 952 222 222
(cena dle tarifu)
tel. 844 888 888
(cena dle tarifu)

www.vzp.cz

Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna

tel. 810 800 000
(linka částečně
zpoplatněna)
tel. 597 089 205 (cena
dle tarifu)
tel. 261 105 555

www.cpzp.cz

Oborová zdravotní
pojišťovna

www.ozp.cz

(cena dle tarifu)

Zaměstnanecká
pojišťovna Škoda

tel. 800 209 000

Zdravotní pojišťovna
Ministerstva vnitra

tel. 844 211 211

RBP, zdravotní
pojišťovna

www.vozp.cz

www.zpskoda.cz

www.zpmvcr.cz

volající hradí 0,99 Kč
bez DPH/min.

tel. 800 213 213
bezplatná klientská
linka

APLIKACE DO MOBILU/
KLIENTSKÝ PORTÁL

POBOČKA KOLÍN/
nejbližší pobočka

Elektronický účet + mobilní aplikace „MOJE VZP“
https://www.vzp.cz/e-vzp/moje-vzp
Mobilní aplikace „Zdraví na klik“:
https://www.vozp.cz/zdravinaklik
Elektronická přepážka:
https://portal.vozp.cz/app/prihlaseni
Mobilní aplikace „Zdraví v mobilu“:
https://www.cpzp.cz/aplikace/
Elektronická přepážka:
https://portal.cpzp.cz/app/registrace-klienta/

Komenského 193, Kolín

Portál VITAKARTA + mobilní aplikace – mVITAKARTA:
https://www.ozp.cz/#link-vitakarta
Elektronická přepážka:
https://portal.ozp.cz/app/prihlaseni/?pzp_sign=CERT
Elektronický účet + mobilní aplikace „Karta mého srdce“:
https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/karta-mehosrdce/o-karte
Elektronická přepážka:
https://portal.zpskoda.cz/app/prihlaseni/?pzp_sign=CERT
Elektronický účet:
https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace

Kouřimská 20, 280 02 Kolín

Rubešova 62, Kolín
tel. 727 887 749

Politických vězňů 34
Kolín
tel. 313 771 152

Nejbližší pobočka na adrese:
Nymburk, Okružní 2160

Havelcova 69, Kolín
Tel: 321 727 750

Mobilní aplikace ZP211 https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/moznosti-komunikace-sezp-211/mobilni-aplikace
https://www.rbp21
3.cz/cs

Elektronický účet + mobilní aplikace:
https://www.my213.cz/
Elektronická přepážka:
https://portal.rbp-zp.cz/app/prihlaseni/?pzp_sign=CERT

Zpracovatel: Městský úřad Kolín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Zdroj: oficiální internetové stránky jednotlivých zdravotních pojišťoven

Nejbližší pobočka: adrese:
Preslova 1269/17, Praha 5 –
Smíchov

