POSTUP REGISTRACE DO VITAKARTY ONLINE
Na adrese https://www.ozp.cz/portal/prihlaska_portal/ vyplňte přihlášku k VITAKARTĚ ONLINE (e-mailovou
adresu, zaškrtněte souhlas a seznámení s provozními podmínkami a opište kód / jméno z obrázku). Po

potvrzení

s pomocí tlačítka „Odeslat formulář“ obdržíte mailovou zprávou, ve které je tzv. „Aktivační klíč“.
Následná registrace je rychlá, intuitivní a na jejím konci budete přihlášeni do VITAKARTY ONLINE a budete s ní
moci plnohodnotně pracovat.


PŘED ZADÁNÍM DAT SI PŘIPRAVTE PRŮKAZ POJIŠTĚNCE A ZKONTROLUJTE SI JEHO PLATNOST



VŽDY POUŽÍVEJTE PRŮKAZ, KTERÝ MÁ PLATNOST V DOBĚPŘIHLÁŠENÍ.

V e-mailové zprávě najdete kromě jiných informací i odkaz na stránku s registrací.
Pokud Vám prohlížeč oznámí, že existuje problém s certifikátem zabezpečení, zvolte funkci „pokračovat dále“ (Vaše údaje tím nejsou ohroženy).
KROK 1:

Vyplňte „Aktivační kód“ a klikněte
na tlačítko „Zahájit registraci“.

KROK 2:

Budete vyzváni k vyplnění jména /
příjmení / rodného čísla / čísla
průkazu pojištěnce / e-mailu (a
jeho ověření) / čísla mobilního
telefonu

(pro zasílání přihlašova-

cích SMS kódů). Před stisknutím
tlačítka „Odeslat“ nezapomeňte
prosím, zaškrtnout souhlas s podmínkami provozování VITAKARTY ONLINE (jejich znění je
v souboru pod políčkem pro potvrzení).
Upozornění: Jméno a příjmení vyplňte včetně diakritiky (s háčky a čárkami a bez titulu). Rodné
číslo uveďte bez lomítka. U čísla průkazu zadejte posledních 10 číslic. Zadejte vždy číslo průkazu
s aktuální platností bez ohledu na to, že jste obdrželi průkaz nový, pokud má jinou dobou platnosti.
K registraci nelze použít e-mail/telefon, který již používá jiná osoba.
KROK 3:

Na e-mail, který jste vyplnili v předešlém kroku, obdržíte zprávu s předmětem „VITAKARTA ONLINE
– Aktivace přístupu“ a dalšími pokyny – jednorázovým heslem a odkazem, kde budete dále pokračovat v registraci do portálu VITAKARTA ONLINE.
Upozornění: Na dokončení aktivace máte 30 minut. Po uplynutí tohoto časového limitu nebude
zaslaný odkaz funkční a heslo již nebude platné – v takovém případě zopakujte předešlý postup.

KROK 4:

Po kliknutí na odkaz v zaslaném e-mailu se Vám otevře obrazovka „Pokračování registrace – ověření“. Budete vyzváni k vyplnění uživatelského jména (mailové adresy, kterou jste vyplnili v KROKU
2) a hesla (jedná se o jednorázové heslo, které Vám přišlo v e-mailu k aktivaci přístupu), zadané údaje pomocí tlačítka „Odeslat“ potvrďte.
Upozornění: Heslo je možné z e-mailu zkopírovat, dbejte však na to, abyste označili skutečně jen
samotné heslo bez znaků nebo mezer před a za ním.

KROK 5:

Dále vyčkejte na zaslání SMS kódu na mobilní telefon (jeho číslo jste uvedli v KROKU 2) a po jeho
obdržení ho opište do políček na obrazovce a potvrďte tlačítkem„Odeslat“.

KROK 6:

Zobrazí se obrazovka „Dokončení registrace“, kde bude potvrzena Vaše úspěšná registrace a budete automaticky přesměrováni na aplikaci změny hesla (kde si budete moci zvolit vlastní heslo místo
dočasného jednorázového hesla od nás).

NÁSLEDNĚ POKRAČUJTE PODLE NÁVODU PRO ZMĚNU HESLA DO VITAKARTYONLINE

