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Z vašich dotazů je zřejmé, že nejvíce Vás zajímalo, jaké benefity budete moci čerpat 
v letošním roce. Velmi mne proto těší, že první vstup do nového roku mohu zahájit 
nadmíru pozitivní informací. Pro rok 2022 jsme pro naše klienty naplánovali do 
Fondu prevence v přepočtu na jednoho pojištěnce nejvyšší částku ze všech 
zdravotních pojišťoven. Současně jsme připravili řadu změn, které mají za cíl 
zpřehlednit a lépe strukturovat nabídku preventivních programů a jejich čerpání 
rozvrhnout do delšího období roku. 

Všichni si uvědomujeme význam včasné prevence, proto budeme  u většiny příspěvků 
vyžadovat, aby ti z Vás, kteří budou žádat o jejich poskytnutí, přistupovali k péči o své 
zdraví zodpovědně.  

Co to tedy pro naše pojištěnce znamená? Např. možnost čerpání nejoblíbenějšího 
příspěvku na dentální hygienu až do výše 2.000 Kč po celý kalendářní rok, resp. 
do 30. 11. 2022, místo dosavadních dvou měsíců v roce. Nebo nový příspěvek ve výši 
500 Kč na sportovní aktivity. A samozřejmě všechny žádané programy, které byly 
v naší nabídce v loňském roce, např. 1.000 Kč na lázeňské procedury na první pololetí 
nebo 1.000 Kč na očkování, zůstávají zachovány. 

Nadále budeme naše pojištěnce, nejen zajímavými benefity, motivovat k onkologické 
prevenci.  Na vybrané náklady spojené s případnou léčbou pak poskytneme příspěvek 
ve výši 4.000 Kč  

A jak příspěvky čerpat? V OZP mohou naši pojištěnci využít „Kupony“, tak říkáme 
příspěvkům, které mají fixní částku (stejnou výši) pro každého pojištěnce, a příspěvky 
za kredity, které se zvyšují dle aktivního přístupu pojištěnce k péči o své zdraví. 
Kupony lze uplatnit jak elektronicky v aplikaci VITAKARTA, tak prostřednictvím 
papírových formulářů na všech našich kontaktních pracovištích. Kredity lze uplatnit 
v aplikaci VITAKARTA.  

Co redukujeme, je možnost čerpání téhož příspěvku oběma způsoby zároveň. Tzn., 
že např. příspěvek na fitcentrum lze čerpat pouze na kupon, ale již ne za kredity.  

Prohlédněte si naši nabídku benefitů a sledujte naše sociální sítě, ať vám neuteče 
žádná naše novinka . 

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter či YouTube.  

 

https://www.ozp.cz/elektronicka-komunikace/informace/vitakarta-online-informace
https://www.ozp.cz/#link-kontakty
https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp
https://www.facebook.com/pojistovnaozp
https://www.instagram.com/ozp_oborovazdravotnipojistovna/?hl=cs
https://www.linkedin.com/company/ozp/mycompany/
https://twitter.com/pojistovnaOZP
https://www.youtube.com/channel/UCCuf2Cc33kzoKuSPcR8Zslg
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