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111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
Pro naše pojištěnce - bezpříspěvkové dárce krve (BDK) a dárce kostní dřeně (DKD) jsme připravili:
•

zvýhodněné cestovní pojištění

•

bodové zvýhodnění v rámci programu Zdravý život.

•

potenciální i stávající dárci si mohou zdarma stáhnout naší aplikaci Daruj Krev s VZP.

Zvýhodněné cestovní pojištění
•

zdarma až 35 dní pojištění léčebných výloh do zahraničí v kalendářním roce

•

zvýhodněná sazba ročního pojištění léčebných výloh do zahraničí na opakované výjezdy

Podmínkou pro přiznání těchto zvýhodnění je skutečnost, že BDK v předcházejících 730 dnech před uzavřením
pojistné smlouvy daroval minimálně 3x bezpříspěvkově krev, přičemž poslední odběr se uskutečnil v průběhu
posledních 365 dní, nebo v průběhu posledních 365 dní daroval 2x bezpříspěvkově krev, anebo je držitelem
zlaté nebo stříbrné nebo bronzové Janského medaile nebo Zlatého kříže. (Poznámka: pokud je splnění
podmínek zřejmé z průkazu dárce krve nebo je klient držitelem Janského medaile nebo Zlatého kříže,
nevyžaduje se doklad z transfúzní stanice.) U DKD je podmínkou řádně vyplněný a příslušným registrem dárců
potvrzený formulář. Ten lze uplatnit pouze 1x po dobu 365 dní od data odběru krvetvorných buněk.
Další informace získáte na naší infolince 952 222 222.

Bodové zvýhodnění v rámci programu Zdravý život
Dárci krve – pokud jsou členy Klubu pevného zdraví – získávají v roce 2013 v rámci programu Zdravý život 2
000 bodů, které mohou "proměnit" za finanční příspěvek na očkování nehrazené ze zdravotního pojištění nebo
na zaplacené pohybové aktivity. Dárci kostní dřeně získají dokonce 3 000 bodů, což je roční maximum a
odpovídá to 1 500 korunám.
Doklady pro zápočet bodů:
Bezpříspěvkové dárcovství krve
Zápočet v hodnotě 2 000 bodů je proveden 1x za 12 měsíců na základě předložení jednoho z uvedených
dokladů:

•

doklad z transfuzní stanice o bezpříspěvkovém dárcovství s datem aktuálního kalendářního
roku

•

potvrzení pro zaměstnavatele o bezpříspěvkovém dárcovství s datem aktuálního kalendářního
roku,
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•

potvrzení pro finanční úřad o bezpříspěvkovém dárcovství s datem aktuálního kalendářního
roku

•

doklad o udělení Janského zlaté plakety nebo Zlatého kříže s datem aktuálního kalendářního
roku

Nepříbuzné darování kostní dřeně
Zápočet v hodnotě 3 000 bodů je proveden 1x za 12 měsíců na základě předložení:
•

potvrzení z Českého národního registru dárců dřeně s platností 1x po dobu 365 dnů od data
faktického odběru krvetvorných buněk s datem aktuálního kalendářního roku.

Mimořádné finanční příspěvky do 31. 7. 2013

Aplikace Daruj krev s VZP
Od června 2012 je zájemcům zdarma k dispozici mobilní aplikace pro pravidelné i potenciální dárce, díky které
se snadno a rychle dostanou ke kompletnímu přehledu odběrných míst v celé České republice. Jejím hlavním
přínosem je možnost zveřejňovat aktuální stav krevních zásob v jednotlivých transfuzních stanicích. Transfuzní
stanice jednoduše sdělí dárcům, které krevní skupiny má právě nedostatek. Aplikace pro Androidy je zdarma
ke stažení na portálu Google Play a pro iPhony na portálu AppStore.
Cílem projektu Daruj krev s VZP je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice dárcovství krve a omladit stávající
dárcovskou základnu. Další informace o kampani najdete na www.vzp.cz/daruj-krev, vždy aktuální přehled
krevních zásob ve všech transfuzních stanicích naleznete i na www.facebook.com/darujkrevsvzp.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
•
•
•
•

•

bezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů poskytuje
pojišťovna dárkovou poukázku v hodnotě 300,-Kč vždy za tři odběry.
dárcům, kteří získají stříbrnou (20odběrů) Janského plaketu, poskytuje
pojišťovna dárkovou poukázku v hodnotě 500,-Kč.
dárcům, kteří získají zlatou (40 odběrů) Janského plaketu, poskytuje
pojišťovna dárkovou poukázku v hodnotě 1000,-Kč.
dárcům, kteří získají Zlatý kříž (3. tř. za 80odběrů, 2.tř. za 120odběrů, 1 tř.
za 180 odběrů), poskytuje pojišťovna dárkovou poukázku v hodnotě
2000Kč.
příspěvek se neposkytuje za dárcovství v zahraničí

K poskytnutí příspěvku je nutno předložit vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku,
legitimaci dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o odběru krve, kopii dokladu o
udělení Jánského plakety
Poukázku lze poskytovat pouze v průběhu roku, kdy byl realizován třetí odběr. Nelze jí
uplatnit zpětně za předcházející roky. Příspěvek lze poskytnout pouze v roce, ve kterém je
ocenění uděleno.
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Příspěvek za získání Jánského plakety a Zlatého kříže lze poskytnout až po obdržení ocenění
ČČK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
•
•
•
•
•
•
•
•
•

na pobočkách pojišťovny si mohou dárci krve nebo plazmy po každém
odběru vyzvednout vitamíny
příspěvek pro dárce , až 200 Kč
pro držitele bronzové Jánského plakety, až 1000 Kč
pro držitele stříbrné Jánského plaket y, až 2000 Kč
pro držitele zlaté Jánského plakety, až 3000,-Kč
pro držitele Zlatého kříže 3. třídy příspěvek, až 3500,-Kč
pro držitele Zlatého kříže 2 třídy, až 4000 Kč
pro držitele Zlatého kříže 1 třídy , až 4500 Kč
příspěvek pro dárce Kostní dřeně, až 6000 Kč

Příspěvek za získání bronzové, stříbrné, zlaté Jánského plakety nebo za získání Zlatých
křížů ČČK budou moci získat pojištěnci, kteří v roce 2013 obdrží ocenění nebo dosáhnou
požadovaného počtu odběrů pro dané ocenění.
•

příspěvek pro stávající držitele zlaté Jánského plakety nebo stávající
držitele zlatých křížů ČČK, až 1000 Kč

Příspěvek pro stávající držitele zlaté Jánského plakety nebo zlatých křížů ČČK budou
moci získat pojištěnci – držitelé konkrétního ocenění ( bez ohledu na rok získání), kteří
jsou aktivními dárci ( tzn. po alespoň jednom provedeném odběru v roce 2013). Platí
pro doklady o zaplacení s datem vystavení od 1.2.2013.
Příspěvky je možno čerpat na :
•

•
•

pohybové aktivity a léčebné kůry a procedury v lázeňských zařízeních,
masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, preventivní očkování,
laserové operace očí, úhradu nákupů v prodejnách optiky ( brýlové čočky,
kontaktní čočky, brýlové obruby, apod…)
stomatologickou péči (výkony či výrobky), úhradu nákupu v lékárnách
(např. očkovací látky, vitamíny, potravinové doplňky), prodejnách
zdravotnických potřeb.
o konkrétních podmínkách preventivních programů se můžete informovat
na www.cpzp.cz, na pobočkách ČPZP a na lince infocentra 810 800 000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a
pojišťoven
Kredit až 3000 Kč
•

•

Aktivní dárci plné krve a krevní plazmy, kteří v roce 2013, 2x darovali
bezplatně krev, mají možnost využít nabídku preventivních programů a
nechat si proplatit kredit až do výše 1000 Kč, po vyplnění patřičného
formuláře na www.ozp.cz (doložit doklad o zaplacení nejpozději do
31.12.2013).
Ocenění dárci krve nebo již držitelé plakety Jánského nebo zlatého kříže
mají v roce 2013 možnost využít nabídku preventivních programů a
nechat si proplatit kredit až do výše 2000 Kč. ( stačí OZP požádat o
zaslání formuláře).

Možnost čerpání kreditu:
•
•
•

zakoupené zdravotní pomůcky, vitamíny, potravinové doplňky, rekondiční
a rehabilitační pohybové aktivity, odvykání kouření, rovnátka, dentální
hygiena a stomatologické výrobky.
zjištění krevní skupiny, očkování nehrazena z veřejného zdravotního
pojištění, dioptrické pomůcky.
vitamíny pro dárce jsou k dispozici na transfuzních stanicích pro bezplatné
dárce krve a plazmy 4x ročně

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Podmínka pro dárce krve:
absolvování bezplatného odběru krve nebo krevních derivátů (nutno předložit průkaz
dokládající tento odběr) v posledních 12 měsících na území ČR
Podmínka pro držitele Zlatého kříže:
získání tohoto ocenění v průběhu roku 2013
Balíček pro bezpříspěvkové dárce krve a kostní dřeně
•

výše příspěvku do 600 Kč příspěvek lze čerpat na: pohybové aktivity,
vitaminové prostředky, doplňky stravy a prostředky proti striím,
zakoupené v lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb, prostředky
dentální hygieny (zub. pasty, kartáčky, dentální nitě, ústní vody aj.)
zakoupené v lékárně nebo prodejně zdrav. potřeb; ochranné prostředky na
zevní použití s UV filtrem (opalovací krémy, oleje a spreje) zakoupené v

5
Oddělení hematologie, biochemie
a krevní transfuze – Úsek Centrálních
laboratoří ÚVN

•
•

lékárně nebo prodejně zdrav. potřeb; sluneční brýle s UV filtrem
zakoupené v optice; ortopedickou obuv a ortoped. vložky zakoupené v
lékárně nebo prodejně zdrav. potřeb;
saunu, masáže
30 dnů v roce cestovní pojištění zdarma

Balíček pro držitele Zlatého kříže do 1 500 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Program pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.
ZP MV ČR významně podporuje darování krve. Dárci krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně
poskytne:
I. vitamínový preparát pro dárce krve po každém odběru
II. ozdravný pobyt ve smluvním lázeňském zdravotnickém zařízení; příspěvek 3 000,Kč; držiteli zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže příspěvek ve výši, tj. 6 300,Kč
III. příspěvek na další program aktuální nabídky (např. očkování, preventivní
onkologické vyšetření) až do max. výše příspěvku u příslušného programu a při
splnění podmínek příslušného programu.
I.

vitamínový preparát pro dárce krve po každém odběru

Dárce krve obdrží:
•
•

po každém odběru krve nebo jejích součástí (červených krvinek, krevních
destiček) jedno balení vitamínového přípravku
po každém specializovaném odběru 2R (dva erytrocytové koncentráty)

dvě balení vitamínového přípravku.
Specifické podmínky:
1. jedná se o bezpříspěvkové odběry,
2. odběry jsou realizovány v roce 2013,
Alternativní způsob:
ve výjimečných případech si dárce krve zakoupí vitamín pro dárce krve v lékárně a požádá
ZP MV ČR o příspěvek. Výše příspěvku činí max. 80,- Kč. Pojištěnec předkládá k žádosti o
příspěvek čestné prohlášení dárce krve, že vitamíny neobdržel na transfuzním odělení.
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•

Dárce krevní plazmy obdrží:
po každém třetím odběru krevní plazmy příspěvek ve výši ceny vitaminového
přípravku vydávaného dárcům krve.

Specifické podmínky:
1.
2.
3.
4.

jedná se o bezpříspěvkové odběry,
odběry jsou realizovány v roce 2013,
výše příspěvku činí max. 80,- Kč,
předložení čestného prohlášení, že je dárcem krevní plazmy a že od posledního
čerpání příspěvku pro dárce plazmy absolvoval 3 další odběry plazmy.

II. ozdravný pobyt ve smluvním lázeňském zdravotnickém zařízení;
příspěvek 3 000,- Kč; držiteli zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže příspěvek ve výši, tj.
6 300,- Kč, nebo náhradní možnosti (viz níže) ve výši 1 000 Kč, resp. 2 000,- Kč pro držitele
zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže udělených v roce 2013
Specifické podmínky pro ozdravný pobyt pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně
a) jedná se o bezpříspěvkové odběry,
b) předložení průkazu dárce krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně, na kterém jsou
uvedeny následující údaje: identifikace pojištěnce, data jednotlivých odběrů, razítko a podpis
pracovníka transfusního oddělení,
Muž: 7 odběrů krve nebo
3 specializované odběry 2R – 2 erytrocytové koncentráty - 2 erymasy nebo
14 odběrů krevních destiček nebo
21 odběrů krevní plazmy nebo
odběr kostní dřeně
Žena: 6 odběrů krve nebo
3 specializované odběry 2R – 2 erytrocytové koncentráty - 2 erymasy nebo
12 odběrů krevních destiček nebo
18 odběrů krevní plasmy nebo
odběr kostní dřeně
c) započteny budou pouze odběry realizované v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 s tím,
že alespoň jeden odběr je realizován v roce 2013.
d) žádost o ozdravný pobyt může být podána v případě, že byl poslední pobyt realizován na
základě poukazu schváleného v roce 2009 (tzn. v případě, že byl poukaz na
ozdravný pobyt vystaven v roce 2010, 2011 nebo 2012, ozdravný pobyt není možné v roce
2013 realizovat),
e) ozdravný pobyt schválený v roce 2013 může být realizován nejpozději do 31. 3. 2014,
f) od prvního započítaného odběru až do absolvování ozdravného pobytu je dárce
nepřetržitě pojištěn u ZP MV ČR,
g) ozdravné pobyty jsou realizovány v Lázních Felicitas, a.s. a od 1. 3. 2013 v Lázních
Bělohrad, a.s., Lázních Teplice nad Bečvou, a.s. a Darkov, a.s.,
h)

poskytnutí příspěvku není vázáno na zřízení Karty života,
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III. Specifické podmínky pro ozdravný pobyt pro držitele zlaté Jánského plakety nebo
Zlatého kříže
a) jedná se o bezpříspěvkové odběry
b) předložení Janského plakety (za min. 40 odběrů) nebo Zlatého kříže (za min. za 80
odběrů) udělené v roce 2013
c) předložení průkazu dárce krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně, na kterém jsou uvedeny
následující údaje: identifikace pojištěnce, data jednotlivých odběrů, razítko a podpis
pracovníka transfusního oddělení
Muž:

7
3
14
21

odběrů krve nebo
specializované odběry 2R – 2 erytrocytové koncentráty - 2 erymasy nebo
odběrů krevních destiček nebo
odběrů krevní plazmy nebo
odběr kostní dřeně
Žena: 6 odběrů krve nebo
3 specializované odběry 2R – 2 erytrocytové koncentráty - 2 erymasy nebo
12 odběrů krevních destiček nebo
18 odběrů krevní plasmy nebo
odběr kostní dřeně
d) započteny budou pouze odběry realizované v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013
s tím, že alespoň jeden odběr je realizován v roce 2013.
e) žádost o ozdravný pobyt může být podána v případě, že byl poslední pobyt realizován na
základě poukazu schváleného v roce 2009 (tzn. v případě, že byl poukaz na
ozdravný pobyt vystaven v roce 2010, 2011 nebo 2012, ozdravný pobyt není možné v roce
2013 realizovat),
f) ozdravný pobyt schválený v roce 2013 může být realizován nejpozději do 31. 3. 2014,
g) od prvního započítaného odběru až do absolvování ozdravného pobytu je dárce
nepřetržitě pojištěn u ZP MV ČR,
h) ozdravné pobyty jsou realizovány v Lázních Felicitas, a.s. a od 1. 3. 2013 v Lázních
Bělohrad, a.s., Lázních Teplice nad Bečvou, a.s. a Darkov, a.s.,
i)
poskytnutí příspěvku není vázáno na zřízení Karty života.
Alternativní možnost:
V případě, že pojištěnec splní všechny podmínky pro přiznání ozdravného pobytu v roce
2013 a nevyužije jej, může využít příspěvek ve výši 1 000 Kč, resp. 2 000,- Kč pro držitele
zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže udělených v roce 2013 na následující položky
jednou za rok 2013. Započteny budou pouze odběry realizované v období od 1. 1. 2011 do
31. 12. 2013 s tím, že alespoň jeden odběr je realizován v roce 2013.
•

•
•

na stomatologické výkony a výrobky, ve zdrav. zařízení a výrobky (např. snímatelné
celkové náhrady chrupu, metalokeramická korunka, kořenová nástavba, výplně z
amalgámu, zubní implantáty, korunky a můstky),
na léčbu zrakových vad laserem a aplikaci nitroočních čoček, nehrazené z veřejného
zdravotního pojištění,
na dioptrické brýle (skla i obruby), kontaktní čočky (zakoupené v lékárně, prodejně
zdrav. potřeb nebo ve specializovaných prodejnách optiky),
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•
•

•

na nákup léčivých přípravků nebo doplňků stravy,
na nákup zdravotnických prostředků nebo výrobků na podporu zdraví v lékárně nebo
v prodejnách zdravotnických potřeb; nesmí se jednat o doplatek na zdravotnický
prostředek na základě Poukazu lékaře,
na úhradu zdravotní péče u poskytovatele zdravotních služeb nehrazených
z veřejného zdrav. poj. - např. rehabilitace.

Specifické podmínky:
1. předložení originálů platebních dokladů od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Doklady musí
být opatřeny datem úhrady zboží nebo zdravotní služby, jménem, příjmením a
rodným číslem dárce krve,
2. položky lze kombinovat do max. výše příspěvku,
3. čerpání ozdravného pobytu nelze kombinovat s náhradními možnostmi.
Nákup zboží nebo služby musí být realizován pouze v uvedeném období.
Změna programu v průběhu roku 2013 je vyhrazena.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Bezpříspěvkovým dárcům krve a plazmy poskytujeme:
•
•
•
•
•
•

úhradu vitamínů po každém odběru v RBP.
příspěvek do výše 500 Kč (bronzová a stříbrná Jánského plaketa), přičemž poslední
odběr musí být po 1.lednu 2008
příspěvek do výše 1000 Kč za 40 odběrů (zlatá Jánského plaketa)
příspěvek do výše 1500 Kč za 80 odběrů ( zlatý kříž 3.třídy)
příspěvek do výše 3000 Kč za 120 odběrů ( zlatý kříž 1. a 2. třídy)
příspěvek na úhradu aktivit podporující zdraví, těm kteří darovali kostní dřeň do výše
3000 Kč.

Dárce krve nebo kostní dřeně může příspěvek využít na úhradu :
•
•
•
•
•
•
•

nákupu v lékárnách, zdravotnické techniky
nákupu v prodejnách oční optiky
léčby zrakových vad laserem
očkování a ošetřeni nehrazeného ze zdravotního pojištění
stomatologické péče nehrazené ze zdravotního pojištění
ozdravných pobytů
nákupu permanentky na plavání

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pro veškeré další informace, prosím kontaktujte svoji zdravotní
pojišťovnu!

