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V poslední srpnový den jsme představili ambasadory OZP Lucii Benešovou a 
Tomáše Matonohu, kteří nám budou pomáhat motivovat naše pojištěnce k prevenci a 
péči o své zdraví. Těší nás vaše první reakce, které svědčí o tom, že se vám tato 
sympatická rodinka líbí. 

S měsícem září jsme opět spustili možnost čerpání příspěvků prostřednictvím 
Kuponů na dentální hygienu a preventivní aktivity. A právě na Kupony a kredity 
se ptáte nejčastěji. Jako v běžném životě, každému z nás vyhovuje něco jiného. V 
OZP se snažíme, aby nabídka benefitů a výhod byla co nejširší a každý si našel to 
své. Naši pojištěnci mohou proto také benefity čerpat více způsoby, které vám dnes 
přiblížím. 

Aplikace VITAKARTA (neboli "Víťa"), prostřednictvím které s námi naši pojištěnci 
mohou více než deset let elektronicky komunikovat, je benefitem sama o sobě. V 
první řadě si v aplikaci mohou naši pojištěnci vyřídit vše, co na kamenných 
pobočkách, tedy hlásit změny, platit pojistné, podat přehled OSVČ apod. Víťa také 
nabízí ke kontrole veškerou péči, kterou vykázal lékař. Díky Online medicinské 
poradně lze konzultovat své zdravotní obtíže přímo s lékařem, a hlavně je tu možnost 
se na příslušné vyšetření přímo objednat. 

V neposlední řadě aplikace VITAKARTA umožňuje během celého kalendářního roku 
čerpat příspěvky na více než 60 benefitů, a to prostřednictvím nasbíraných kreditů. 
Některé z kreditů jsou připisovány automaticky všem, např. novoroční. Zároveň se 
naše pojištěnce snažíme motivovat k péči o své zdraví. Část kreditů lze tak získat za 
aktivní přístup k prevenci. Kredity lze slučovat, a to nejenom mezi rodinnými 
příslušníky, výhodou je pak příspěvek v zajímavé výši např. na zubní rovnátka nebo 
letní tábory. 

V naší nabídce máme i tzv. Kupony. Kupon lze opět uplatnit elektronicky 
prostřednictvím VITAKARTY, tedy Víti (stále si na Víťu zvykám), nebo stačí vyplnit 
papírový formulář na kterémkoliv klientském centru. Prostřednictvím Kuponů je 
možné, ve vymezeném období a nad rámec příspěvků za kredity, čerpat další 
příspěvky. Některé Kupony mají celoroční platnost, jako např. příspěvek na očkování, 
lázeňské procedury nebo pro onkologicky a chronicky nemocné klienty. Dva z 
Kuponů (příspěvek na dentální hygienu a preventivní aktivity) otevíráme 2 x ročně. 
Vždy na jaře a na podzim. Od 1. 9. 2021 tak lze opět tyto příspěvky čerpat, a to 
prozatím do konce září, po té posoudíme jejich prodloužení.  

Specifickým programem, na který v OZP klademe nevyšší důraz, je onkologická 
prevence, ve které máme nejširší nabídku ze všech zdravotních pojišťoven. 

Příspěvky na onkologickou prevenci z řady STOP lze opět celoročně čerpat nad 
rámec kreditových příspěvků, a to prostřednictvím Kuponu ve VITAKARTĚ nebo 

https://www.ozp.cz/aktuality/aktualita-ambasadori-prinaseji-podzimni-benefity
https://www.ozp.cz/#link-vitakarta
https://www.ozp.cz/#link-kontakty
https://www.ozp.cz/benefity/jak-absolvovat-preventivni-vysetreni-ze-serie-stop


papírového formuláře na našich pobočkách. Vyšetření lze absolvovat u kteréhokoli 
lékaře příslušné odbornosti v rámci celé ČR.  

Kdy je prevence hrazena z veřejného zdravotního pojištění (a má na ni nárok každý), 
a kdy vám na ni přispíváme (zde se zdravotní pojišťovny liší), se dočtete v srpnovém 
příspěvku paní zdravotní ředitelky MUDr. Jitky Vojtové, MBA. 

Na závěr bych vás ráda pozvala do našich klientských center, kde máme pro 
všechny naše pojištěnce, ale i pro ty, kdo si s OZP začnou do konce září, připravené 
vitamíny s obsahem "déčka" pro děti i pro dospělé. Na všech pracovištích 
samozřejmě dodržujeme maximální hygienická opatření. 
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