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Velmi ráda bych hned v úvodu přivítala téměř 8 tisíc nových pojištěnců, kteří 
vyhodnotili naši pojišťovnu jako nejlepší volbu, a dnem 1. 1. 2022 rozšíří naše řady. 
Pokud chcete být informováni o všech novinkách, doporučuji sledovat naše sociální 
sítě, FB, Instagram nebo LinkedIn a Twitter. 

Témata, která jste v měsíci září zasílali k diskuzi, se prolínala napříč všemi oblastmi. 
Velmi často se ale také jednalo o zcela konkrétní dotazy, týkají se individuálního, 
specifického problému. Rubrika je anonymní, abychom se Vám mohli osobně 
věnovat, je třeba podávat tyto konkrétní dotazy prostřednictvím elektronické 
podatelny, kde na sebe uvádíte kontakt. V neposlední řadě rádi poradíme na všech 
našich kontaktních místech, kde máme stále pro naše pojištěnce k dispozici zdarma 
vitaminové preparáty pro děti i dospělé. 

Podzim zpravidla provází i chřipkové období, a proto i letos otevíráme možnost 
čerpání příspěvku až 500 Kč na úhradu očkování proti chřipce. Žádost lze uplatnit až 
do 31. 12. 2021. Stejně tak v platnosti zůstává i celoroční Kupon ve výši 1.000 Kč na 
očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, i Kupon na úhradu 
lázeňských procedur, který lze čerpat až do výše 2000 Kč. Do konce roku lze rovněž 
uplatnit všechny Kupony - příspěvky z řady STOP, tedy STOP rakovině kůže, prsu, 
prostaty, ledvin a nádorů břišních orgánů, dutině ústní, STOP infarktu a STOP 
osteoporóze. V platnosti nadále zůstávají i Kupony osoby se specifickými potřebami, 
např. 4000 Kč pro onkologicky nemocné, 5000 pro klienty s nízkobílkovinnou dietou 
nebo 1000 Kč pro děti s obezitou. 

Čerpání prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ lze rovněž uplatnit až do konce roku, 
ale pozor, kreditům připsaným v období od 1. 1. - 31. 7. 2021 končí platnost, tzv. 
exspirace, dnem 31. 10. 2021. Nabídku zdravotně preventivních programů 
plánujeme vždy na kalendářní rok, kdy hospodaříme s vymezenými finančním 
rozpočtem. Vaše požadavky za uplynulý kalendářní rok musíme co nejrychleji 
zpracovat, zaúčtovat, proto je platnost kreditů časově omezena. Nenechávejte proto 
proplacení příspěvků až na poslední chvíli. 

 

https://www.facebook.com/pojistovnaozp
https://www.instagram.com/ozp_oborovazdravotnipojistovna/?hl=cs
https://www.linkedin.com/company/ozp/?originalSubdomain=cz
https://twitter.com/pojistovnaOZP
https://portal.ozp.cz/cpod825ano.phtml
https://portal.ozp.cz/cpod825ano.phtml
https://www.ozp.cz/#link-kontakty
https://www.ozp.cz/benefity/podminky-pro-cerpani-kuponu-2021
https://www.ozp.cz/benefity/zdravotne-preventivni-programy-stop
https://www.ozp.cz/vtk/
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