


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

Dospělí

Těhotné a ženy 
po porodu

Až 500 Kč na jednu vybranou položku:

Nově až 2 000 Kč na vybrané:

• prevence onkologických a civilizačních 
onemocnění, permanentka na sport, 
nácvik dentální hygieny a další, 
nebo až 1 000 Kč na očkování. 

• předporodní kurzy, cvičení pro těhotné a ženy 
po porodu, program telemedicína pro ženy 
s těhotenskou cukrovkou, 3D/4D ultrazvuk, 
vitamíny a doplňky stravy pro těhotné a ženy  
po porodu, pomůcky pro kojení miminek a další.

•  příspěvek pro těhotné na nácvik dentální 
hygieny a masáže

•  navíc až 500 Kč na každého novorozence 
z vícečetného těhotenství na pomůcky pro kojení  

novinky

• navýšený příspěvek na očkování
• navíc až 1 000 Kč pro prvodárce krve      

Bonusy 2021
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+ Možnost navýšení částky postoupením 
příspěvků rodičů dětem.

Děti do 18 let

Pro 
všechny

• očkování, pohybové aktivity a sportovní 
prohlídky, ozdravné pobyty, nácvik dentální 
hygieny, fixní i snímatelná rovnátka zubů, 
plavání kojenců s rodičem, pomůcky 
pro kojence a další.

• příspěvek na zdravotnické prostředky 
(sedátko do vany, madlo k WC), vyšetření očí 
metodou OCT a GDx, gynekologické 
vyšetření – LBC, paruky pro onkologické 
pacienty

• příspěvek na vyšetření u klinického logopeda 
a psychologa

• navíc až 2 000 Kč na specifické diety 
(bezlepková, diabetická, bezlaktózová, speciální 
výživa pro nedonošené děti a další)

• navíc příspěvek na sezónní akci dle vlastního výběru

Nově až 1 500 Kč na vybrané:

• příspěvek na sportovní ochranné pomůcky   
(přilby, páteřáky, chrániče a další)

• příspěvek na masáže pro novorozence

Výhra pro vaše zdraví

novinky
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Až 6 500 Kč pro rodinu

Nabídka z Fondu prevence platí do vyčerpání 
finančních prostředků pro jednotlivé programy. 
Změna programů a nabídky vyhrazena.

Kompletní informace a podmínky na www.211.cz.

Na výběr jedna ze dvou*, bez možnosti postupování, 
akce jsou časově omezené.

Sezónní akce

Školní  očkování   1 500 Kč 
dítě dětské sportovní léto  500 Kč

Školní vyš. u klinického logopeda    1 000 Kč 
dítě sportovní ochranné pomůcky  500 Kč 
 dětské sportovní léto 500 Kč

Matka očkování    1 000 Kč 
 sezónní akce  250 Kč

Otec očkování   1 000 Kč 
 sezónní akce  250 Kč

Dětské sportovní léto – červenec a srpen
•  až 500 Kč na letní sportovně pohybový pobyt

Silná imunita – říjen
•  až 250 Kč na nákup vitamínů  

a doplňků stravy na posílení imunity    

6 500 Kč

Příklad čerpání:

* Platí pro pojištěnce, kteří nevyužili 
sezónní akci Zdravý úsměv.



Nakupujte výhodněji

Slevy a výhody

24/7

Lékař na telefonu
• konzultace zdravotního stavu
• vysvětlení lékařských pojmů a postupů
• dávkování a interakce léků 
• očkování a reakce na očkovací látky
• prenatální problematika

Kdo šetří, má za 3
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.

Cestovní pojištění
•  rodinné s 20% slevou
•  pro studenty zdarma
•  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

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

Bezplatná konzultační služba

VOLEJTE  283 002 772
Služba Lékař na telefonu nenahrazuje osobní 
návštěvu u lékaře ani záchrannou službu.  
Při akutních potížích volejte linku 112.



Cestovní pojištění
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E-komunikace
Jednoduše a rychle získáte:

Jako klienti ZP 211 už nemusíte kvůli každému papíru 
na klientské centrum. Vše důležité vyřídíte kdykoliv 
online z pohodlí domova.

•  výpis vykázané zdravotní péče 

•  přehled doplatků za léky 

•  aktualizace kontaktních údajů 

•  možnost podání přehledu, výpis plateb 
a vyúčtování pro OSVČ  

•  zadání čísla bankovního účtu pro výplatu částek 
uhrazených na doplatcích za léky nad zákonný limit 
(již žádné složenky ani čekání na poště) 

•  další informace, žádosti a přehledy 
o svém zdravotním pojištění 

•  zobrazení platného průkazu 
v aplikaci ZP211 

A hlavně! Většinu funkcí využijete i pro vámi 
zastupované pojištěnce (například děti). 

Nevíte si rady? 
Kontaktujte nás na Infolince 844 211 211 nebo na info@zpmvcr.cz.

Přihlašovací údaje do E-komunikace 
a aplikace ZP211 jsou shodné. Získáte 
tak přístup k mnoha dalším zajímavým 
službám. 

> datová schránka: 9swaix3 
> internet: www.zpmvcr.cz/pristupy
> QR kód: 

Požádat o přístupy do E-komunikace 
a mobilní aplikace můžete těmito způsoby: 


