
POJIŠŤOVNA PŘÍSPĚVEK BENEFIT KDO PODMÍNKA ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU

3 000 Kč
Dentální hygiena, balíček dentální hygieny ( 

zakoupené v lékárně, v ordinaci zubního 
lékaře, dentální hygienistky)

Těhotné + 12 měs.po porodu Členství v klubu Pevné zdraví

VZP 111
1 000 Kč

Dentální hygiena, balíček dentální hygieny ( 
zakoupené v lékárně, v ordinaci zubního 

lékaře, dentální hygienistky)

Aktivní dárci krve, plazmy, krevních 
destiček a kostní dřeně

Potvrzení alespoň dvou odběrů za kalendářní rok 
2020

400 Kč

500 Kč

300 Kč

VOZP 201

Ošetření dentální hygienistkou či instruktáž 
dentální hygieny.

Ošetření dentální hygienistkou či instruktáž 
dentální hygieny.

Pečetění fisur

Děti/ dospělí - musí být žádost z 
fondu prevence

Voják / Rodina vojáka

Děti 6 - 14 let Program Zdraví

Program Rodina vojáka a program Válečný veterán 

Program Zdraví

ČPZP 205

Dentální hygiena Děti / dospělí
Členství v programu Bonus plus ( čerpání dle počtu 

nasbíraných bodů)

Přípravky na ústní hygienu pouze: zubní a 
mezizubní kartáčky, dentální nitě, zubní pasty, 

zubní gely, ústní spreje, ústní vody

500 bodů / Kč

Děti od 3 let / dospělí
Členství v programu Bonus plus ( čerpání dle počtu 

nasbíraných bodů)

Až 2000 Kč / kupony 
budou od března /

Dentální hygiena Děti / dospělí
Registrace v programu Vitakarta ( čerpání dle počtu 

nasbíraných kreditů)

250 bodů / Kč

500 - 6000 Kč Stomatologická péče ( výkony či výrobky ) Dárci krve, kostní dřeně Čerpání dle počtu odběrů

Dárci krve, krevní plazmy, kostní 
dřeně a orgánů.

Registrace v programu Vitakarta ( čerpání dle počtu 
nasbíraných kreditů)

500 Kč
ZPŠ 209

500 - 1000 - 4000 Kč

Dentální hygiena

Služby dentálná hygienistky + příspěvek na 
prostředky dentální hygieny.

Děti 6 - 18 let

Dárci krve, krevní plazmy, kostní 
dřeně, držitelé zlatého kříže, věk 

bez omezení

OZP 207
3 000 - 10 000 Kč Dentální hygiena, stomatologické zákroky, 

zubní pomůcky

Zdravotní programy

ZP MVČR 211
500 -1000 Kč

Nácvik správného čištění chrupu v rámci 
nehrazené specifické služby, tzn.dentální 

hygieny u dentálního hygienisty
Děti do 18 let

Program prevence ostatních onemocnění - nutná 
žádost z Fondu prevence

Program prevence ostatních onemocnění - nutná 
žádost z Fondu prevence

Dospělí
Nácvik správného čištění chrupu v rámci 
nehrazené specifické služby, tzn.dentální 

hygieny u dentálního hygienisty
500 Kč

RBP ZP
500 Kč Dentální hygiena Děti / dospělí

Registrace v programu Moje RBP, nutné mít 
aktivní službu MY 213

500 Kč Nákup snímacích nebo fixních aparátků při  
léčbě vadného růstu chrupu.

Dospělí
Registrace v programu Moje RBP, Program zdraví 
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