
Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Díky
všem



Pečujeme o vaše zdraví 

být 
u nás
Proč

• Péče o zdraví více než 1 300 000 
našich klientů

• Více než 27 000 lékařů a zdravotnických 
zařízení po celé ČR

• Více než 750 000 000 Kč za rok 
vynaloženo na prevenci z veřejného 
zdravotního pojištění 

• Více než 90 klientských center

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin 
denně zdarma

Prevence předchází vážným onemocněním, 
myslete i vy na své zdraví a nenechte nic náhodě.



3x až 500 Kč nebo jednorázově až 1 500 Kč pro ženy
• předporodní kurzy
• cvičení pro těhotné a cvičení žen po porodu
• vyšetření funkce štítné žlázy
• program telemedicína pro ženy s těhotenskou cukrovkou
• 3D nebo 4D ultrazvuk
• vitamíny a doplňky stravy pro těhotné a ženy po porodu
• pomůcky pro kojení miminek (odsávačka mléka, 

kojicí polštář, ohřívačka atd.)

Až 1 000 Kč pro novorozence
• monitor dechu a další pomůcky pro kojence
• plavání kojenců s rodičem

Těhotné a matky 
s novorozencem

• očkování
• prevence karcinomu prsu, tlustého střeva, kůže, 

prostaty, cukrovky, osteoporózy, zhoršování 
kognitivních funkcí

• permanentka na sportovní pohybové aktivity
• nácvik správného čištění chrupu u dentální 

hygienistky
• specifické diety (bezlepková, diabetická, 

bezlaktózová atd.)

*možnost rodičů postoupit příspěvek dětem

Plus pro dárce krve až 250 Kč na vitamíny 
a minerály a až 5 000 Kč na lázeňskou léčebně 
rehabilitační péči.

Dospělí – až 500 Kč*  

– až 2 500 Kč



Příklad čerpání:
Dítě - ozdravný pobyt  1 000 Kč
  dětské sportovní léto  500 Kč
Dítě - organizovaný plavecký kurz  1 000 Kč
  dětské sportovní léto 500 Kč
Matka - kurz jógy 500 Kč
Otec -  očkování proti klíšťové 500 Kč 

 encefalitidě 

   4 000 Kč
Nabídka z Fondu prevence platí do vyčerpání finančních prostředků 
pro jednotlivé programy. Změna programů a nabídky vyhrazena. 
Kompletní podmínky na www.211.cz. 

Až 4 000 Kč 
pro čtyřčlennou rodinu

Až 1 000 Kč*
• očkování
• pohybové aktivity a sportovní prohlídky
• ozdravné pobyty
• nácvik správného čištění chrupu 

u dentální hygienistky
• fixní rovnátka zubů
• specifické diety (bezlepková, diabetická, 

bezlaktózová atd.)
 
*možnost navýšení částky postoupením příspěvků rodičů dětem

Plus 500 Kč příspěvek 
na dětské sportovní léto.

Děti – až 1 500 Kč



Chcete se o svém zdraví dozvědět více? Využijte naši 
mobilní aplikaci ZP211, se kterou máte vždy k dispozici 
všechny důležité informace o vykázané zdravotní 
péči, její ceně, svůj zdravotní deník a další funkce.

•  konzultace zdravotního stavu
•  vysvětlení lékařských pojmů a postupů
•  dávkování a interakce léků 
•  recepty, žádanky, laboratorní výsledky 
•  preventivní prohlídky, stomatologie a IVF
•  očkování a reakce na očkovací látky
•  prenatální problematika

Aplikace ZP211 a portál E-komunikace, 
více na www.211.cz.

a vaše zdraví může být také

Služba Lékař na telefonu nenahrazuje osobní 
návštěvu u lékaře ani záchrannou službu.  
Při akutních potížích volejte linku 112.

24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Jsme online

Lékař na telefonu

a kdo šetří, má za 3

Nakupujte výhodněji

Máme pro vás celou řadu výhod a zajímavých slev 
u našich obchodních partnerů při nákupu výrobků 
a služeb podporujících zdraví a zdravý životní styl.

Podmínky a aktuální seznam 
najdete na www.211.cz.

Slevy a výhody

VOLEJTE  283 002 772



Cestovní 
pojištění
Studenti zdarma

Více informací o aktuální nabídce  
a podmínkách na www.211.cz.

S námi se 
cestování vyplatí

• rodinné cestovní 
pojištění s 20% slevou

• cestovní pojištění pro  
studenty zdarma 

• pojištění pro členy IZS 
a dárce krve s 20% slevou

A něco navíc: 

• úrazové pojištění pro 
novorozence do 1 roku zdarma 

• majetkové pojištění 
s 30% slevou 

• celoroční úrazové pojištění KOMFORT 
pro děti za 300 Kč 
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