
POJIŠŤOVNA PŘÍSPĚVEK BENEFIT PRO KOHO PODMÍNKA ČERPÁNÍ
PŘÍSPĚVKU

Všeobecná zdravotní
pojišťovna

111

Až 1 500 Kč
Dentální hygiena či balíček
dentální hygieny zakoupený

v lékárně, u dentální
hygienistky či zubního lékaře

Těhotným ženám
a maminkám do 1 roku

od narození dítěte
Moje VZP

1 000 Kč
Dentální hygiena či balíček
dentální hygieny zakoupený

v lékárně, u dentální
hygienistky či zubního lékaře

Dárce krve
Potvrzení alespoň dvou
odběrů za kalendářní

rok 2021

Vojenská zdravotní
pojišťovna

201

Až 500 Kč

Dentální hygiena, instruktáž
dentální hygieny (nevztahuje
se na jiné než hygienické
výkony, dentální pomůcky)

Všichni pojištěnci VOZP Program zdraví

Až 700 Kč

Dentální hygiena, instruktáž
dentální hygieny (nevztahuje
se na jiné než hygienické
výkony, dentální pomůcky)

Voják, rodina vojáka,
válečný veterán

Program Rodina vojáka,
program Válečný veterán

Až 500 Kč Pečetění fisur Děti 6�14 let Program Zdraví

Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna

205

500 Kč/bodů Dentální hygiena Děti/dospělí
Členství v programu Bonus

plus (čerpání dle počtu
nasbíraných bodů)

250 Kč/bodů Přípravky na ústní hygienu Děti od 3 let / dospělí
Členství v programu Bonus

plus (čerpání dle počtu
nasbíraných bodů)

500�6 000 Kč Stomatologická péče (výkony
či výrobky) Dárci krve / kostní dřeně Čerpání dle počtu odběrů

Oborová zdravotní
pojišťovna

207

Až 2 000 Kč/rok
Dentální hygiena I
1. pololetí 2021,

Dentální hygiena II
2. pololetí 2021

Děti/dospělí Registrace v programu
Vitakarta

Až 10 000 Kč Dentální hygiena,
dentální pomůcky

Benefity pro všechny
pojištěnce OZP

Členství v programu Vitakarta
(čerpání dle počtu
nasbíraných bodů)

Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra ČR

211

Až 1 500 Kč

Nácvik správného čištění
chrupu v rámci nehrazené

specifické služby tzv. dentální
hygieny u dentálního

hygienisty.

Děti do 18 let Program prevence ostatních
onemocnění

Až 500 Kč

Nácvik správného čištění
chrupu v rámci nehrazené

specifické služby tzv.
dentální hygieny u

dentálního hygienisty.

Dospělí Program prevence ostatních
onemocnění

Až 2 000 Kč

Pro těhotné nebo
pojištěnkám, které od

1. ledna 2021 do 31. prosince
2021 porodily, na nácvik

správného čištění chrupu v
rámci nehrazené specifické
služby tzv. dentální hygieny

u dentálního hygienisty

Těhotné Program prevence ostatních
onemocnění

Až 2 000 Kč

Dentální pomůcky. Nácvik
správného čištění chrupu v
rámci nehrazené specifické

služby tzv. dentální hygieny u
dentálního hygienisty.

Dárce krve nebo jejich
součástí, prvodárce, dárce

kostní dřeně
Bonusové preventivní

programy

250 Kč Dentální pomůcky Děti/dospělí Sezonní akce Zdravý úsměv
(březen 2021�

RBP, zdravotní pojišťovna
213

500 Kč Dentální hygiena Děti/dospělí Registrace v programu
Moje RBP

500 Kč
Nákup snímacích nebo fixních
aparátků při léčbě vadného

růstu chrupu
Dospělí Registrace v programu Moje

RBP, program Zdraví 90

500�3 000 Kč
Stomatologická péče
nehrazená z veřejného
zdravotního pojištění

Dárci krve / kostní dřeně Čerpání dle počtu odběrů

Přehled příspěvků na dentální hygienu a dentální pomůcky v roce 2021.


