Přehled příspěvků na dentální hygienu a prostředky dentální hygieny v roce 2021
Pojištovna

VZP 111

Příspěvek

až 3 000 Kč

Benefit

Kdo

Podmínka čerpání příspěvku

• Pro klienty v programu „Maminka“ na dentální hygienu
nebo balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně,
v ordinaci lékaře, u dentální hygienistky nebo
specializované prodejně zdravotnických potřeb (zubní
a mezizubní kartáčky, dentální sprchy, zubní pasty,
dentální nitě, ústní vody) do výše 1 500 Kč

Těhotné,
maminky +
12 měs. po
porodu

Moje VZP

• Bezpříspěvkoví dárci krve na základě dvou odběrů krve
1 000 Kč
Dentální hygiena, instruktáž dentální hygieny (nevztahuje
se na jiné hygienické výkony, dentální pomůcky)

max. 500 Kč

(odeslat s dokladem za ošetření do 3 měsíců od návštěvy u DH)

OZP 207

Pro všechny
pojištěnce
VOZP

Potvrzení alespoň dvou odběrů
za kalendářní rok 20

Program Zdraví

max. 700 Kč

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

Voják
Rodina vojáka
Válečný
veterán

Program Rodina vojáka

max. 300 Kč

Pečetění fisur

Děti 6-14 let

Program Zdraví

500 Bodů / Kč

Dentální hygiena

Děti/Dospělí

Členství v programu Bonus Plus (čerpání
dle počtu nasbíraných bodů)

250 Bodů / Kč

Přípravky na ústní hygienu (zubní a mezizubní kartáčky,
dentální nitě, zubní pasty, zubní gely, ústní spreje, ústní vody)

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)
Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků
lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data
vystavení, příjem dokladů končí 31. 12. 2021

Dentální hygiena I (1.–31. 3. 2021) akceptovány jsou
účtenky od 1. 1. 2021

Děti/Dospělí

Registrace v programu Vitakarta

Dentální hygiena, dentální pomůcky

Benefity pro
všechny OZP

Registrace v programu Vitakarta (čerpání
dle počtu nasbíraných kreditů)

Dentální hygiena

Děti 6 -18let

Příspěvky ze Zdravotních programů 2021
proplácíme od 1. 2. do 30. 11. 2021.

Prostředky dentální hygieny, služby dentální hygienistky

Dárci krve,
kostní dřeně

Zdravotní programy 2021

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

Děti do 18 let

Program prevence ostatních onemocnění

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

Dospělí

Program prevence ostatních onemocnění

VOZP 201

ČPZP 205

Dárci krve,
plazmy, krevních destiček
a kostní dřeně

Příspěvek možné čerpat
od 1. 10. 2020 až do 30. 11. 2021
(doklad nesmí být starší než 3 měsíce)

Na proplacení
50 % výše své účtenky můžete v rámci každého Kuponu
čerpat až 1 000 Kč, celkem
tedy až 2 000 Kč za rok

až 10 000 Kč
až 500 Kč

Dentální hygiena II (termín bude spuštěn v 2. pololetí 2021)

ZPŠ 209

1 000–4 000 Kč
až 1 500 Kč
až 500 Kč

až 2 000 Kč
ZPMVČR
211*

až 2 000 Kč

Pro těhotné, které jsou v roce 2021 těhotné nebo od
1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 porodily, na nácvik
správného čištění chrupu v rámci nehrazené specifické
služby tzv. dentální hygieny u dentální hygienistky
Zdravotnické prostředky zakoupené v lékárně nebo
v prodejnách zdravotnických potřeb (zubní kartáčky, zubní
pasty)
Nácvik správného čištění chrupu u dentální hygienistky

až 1 000 Kč

Program Válečný veterán

Nácvik správného čištění zubů u dentální hygienistky

Těhotné

Program pro ženy v souvislosti
s těhotenstvím i narozením dítěte
V dokladu musí být uvedeno, že se jedná
nácvik dentální hygieny pro těhotné

Dárce krve
nebo jejích
součástí,
prvodárce,
dárce kostní
dřeně

Program pro dárce krve nebo jejích
součástí a kostní dřeně

Dárcům
a prvodárcům
protilátek proti
COVID-19

Program podpory darování protilátek proti
COVID-19

Možnost čerpání: 4. 1. 2021–31. 12. 2021 nebo do vyčerpání financí
*Nácvik správného čištění chrupu u dentálního hygienisty. Příspěvek nelze čerpat na provedení dentální hygieny stomatologem
a na úhradu přípravků určených k dentální hygieně. V dokladu musí být uvedeno, že se jedná nácvik dentální hygieny

RBP ZP
213

500 Kč

Dentální hygiena

Děti/Dospělí

Registrace v aplikaci
,,my213’’

500 Kč

Nákup snímacích nebo fixních aparátků při léčbě vadného
růstu chrupu

Dospělí

Registrace v aplikaci
,,my213’’

Stomatologická péče nehrazená z veřejného zdravotního
pojištění

Dárci krve,
kostní dřeně

500–3 000 Kč

Program Zdraví 90

Autor tabulky: Asociace dentálních hygienistek ČR. Změna výše příspěvku se může měnit na základě rozhodnutí jednotlivých pojišťoven.

(čerpání dle počtu odběrů)

