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� Kontakty

Sídlo pojišťovny

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 212, 293 01  Mladá Boleslav
Tel.: 326 818 018 E-mail: zpskoda@zpskoda.cz
Fax: 326 818 088 Internet: www.zpskoda.cz
Účet pro platby pojistného: 1684766/0300

Kontaktní místa

�Mladá Boleslav, Poradenství ZPŠ, Václava Klementa 869
Úřední hodiny: Po, St 8.00-17.00; Út, Čt, Pá 8.00-15.00
Tel.: 326 817 156, 326 817 157, fax: 326 817 799

�Praha, Masarykovo nábřeží 28, PSČ 110 00
Úřední hodiny: Po, St 8.00-17.00; Pá 8.00-15.00
Přestávka: 12.00-12.30
Tel.: 221 907 277, 326 811 202, 326 811 277, fax: 221 907 283

�Vrchlabí, Dělnická 531, PSČ 543 18
Úřední hodiny: Po, St 8.00-17.00; Út, Čt, Pá 8.00-15.00
Přestávka: 12.00-12.30
Tel.: 499 465 868, 499 465 709, 326 865 868, fax: 499 465 709

�Rychnov nad Kněžnou, Komenského 30, PSČ 516 01
Úřední hodiny: Po, St 8.00-17.00; Út, Čt, Pá 8.00-15.00
Přestávka: 12.00-12.30
Tel./fax: 494 531 527

�Kvasiny, areál Škoda Auto, PSČ 517 02
Úřední hodiny: Po, St 7.00-15.00
Přestávka: 12.00-12.30
Tel.: 494 553 218, 326 853 218, fax: 494 553 618, 326 853 618
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� Staňte se klientem ZPŠ

Využijte ihned nabízené výhody a zaregistrujte se:
� navštivte jakékoliv kontaktní místo ZPŠ

� s sebou vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad obsahující
rodné číslo a průkaz pojištěnce stávající pojišťovny

� pojištěncem ZPŠ se stanete od prvního dne nejbližšího kalendářního
čtvrtletí - od poslední změny pojišťovny musí uplynout 12 měsíců

� na požádání lze vyřídit registraci u ZPŠ i korespondenčně, obraťte
se na nejbližší pracoviště uvedené na tomto letáku

S naší nabídkou Vás rádi seznámíme a s registrací pomůžeme na bez-
platné Infolince ZPŠ na telefonním čísle 800 209 000. Infolinka je v pro-
vozu v pracovních dnech vždy od 8 do 15 hodin. 

� Pojištění léčebných výloh v zahraničí

� Výhodné cestovní pojištění pro klienty ZPŠ 
Cestovní pojištění je vedle cestovního dokladu a peněz či cestovních
šeků třetí nejdůležitější věcí, kterou nesmíme opomenout při pláno-
vání zahraniční cesty. Pojištění přináší úsporu a zároveň jistotu kva-
litního zajištění zdravotní péče v zahraničí. Pojištění lze sjednat na
kterémkoliv kontaktním místě ZPŠ po předložení průkazu pojištěnce
a cestovního pasu. Nabízíme hned dva pojistné produkty:
� Vitalitas pojišťovna, a.s.
� Česká pojišťovna, a.s.  

� Proplácení příspěvků

O poskytnutí finančních příspěvků lze žádat v úředních hodinách na
kterémkoliv kontaktním místě. Informace získáte i prostřednictvím Info-
linky 800 209 000.

Podmínkou pro proplacení příspěvků je předložení originálního účetní-
ho dokladu a splnění uvedených podmínek. Originální účetní doklad
musí obsahovat: jméno a příjmení, rodné číslo, IČZ zdravotnického
zařízení nebo IČ, účel platby s uvedením názvu, datum, razítko a pod-
pis lékaře nebo oprávněného pracovníka. 

Příspěvky na ozdravné pobyty, pevné zubní aparátky, podpora preven-
tivních prohlídek sportovců a studentů středních a vysokých škol pod-
léhají schválení revizním lékařem. Žádosti zasílejte na adresu: 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, zdravotní odbor, Husova 212,
293 01 Mladá Boleslav.

Aktuální informace o všech zdravotních programech a aktivitách pojiš-
ťovny získáte na adrese: www.zpskoda.cz

� Příspěvky na pohybové aktivity

� Plavání kojenců a dětí do 3 let
Příspěvek ve výši 500 Kč 1x za rok je určen na plavání kojenců a
batolat, a to po předložení dokladu o zaplaceni kurzu. Příspěvek
není poskytován v měsících červenec až srpen 2005.

� Příspěvek na pohybové aktivity
Příspěvek ve výši 300 Kč je určen klientům ve věku od 6 let
výhradně na tyto pohybové aktivity:
� plavání
� sauna
� cvičení
� posilování
� aerobic
� aquaaerobic
� spinning
� jógová cvičení
� kalanetika
� lední bruslení

Příspěvek bude proplacen 1x ročně po předložení originálního účetní-
ho dokladu o zaplacení pohybové aktivity. Příspěvek není poskytován
na sportovní aktivity uskutečněné v měsících červenec až srpen 2005.

Originální účetní doklad o zaplacení pohybové aktivity (pokladní
doklad) musí obsahovat tyto údaje:
� jméno a příjmení žadatele o příspěvek
� rodné číslo žadatele
� název pohybové aktivity
� datum (období) absolvování pohybové aktivity
� účtovaná částka v Kč
� název organizace
� IČ nebo IČZ organizace poskytující pohybové aktivity
� razítko organizace poskytující pohybové aktivity
� datum a podpis pracovníka organizace

Pokud originální účetní doklad není k dispozici, lze ho nahradit vyplně-
ným formulářem „Potvrzení o absolvování pohybové aktivity”, který
naleznete na kontaktních místech ZPŠ nebo na www.zpskoda.cz.
Vyplněný formulář musí být opatřen razítkem organizace, podpisem
pracovníka s uvedením IČ nebo IČZ organizace. Permanentka nebo
vstupenka není považována za účetní doklad, ale lze ji proplatit,
pokud ji klient předloží společně s formulářem „Potvrzení o absolvo-
vání pohybové aktivity” doplněným o zbývající požadované údaje.

Příspěvek na pohybové aktivity proplácíme:
� v hotovosti na pokladně
� převodem na účet

Pro pohodlné vyřízení doporučujeme převod příspěvku přímo na váš
bankovní účet. K dokladům připište číslo účtu a zašlete na adresu
pojišťovny: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, zdravotní odbor,
Husova 212, 293 01 Mladá Boleslav



� Příspěvky na očkování
Příspěvky na uvedená očkování proplácíme ve všech kontaktních mís-
tech po předložení průkazu pojištěnce, dokladu o úhradě očkovací
látky a očkovacího průkazu nebo jiného písemného dokladu o prove-
deném očkování.

� Proti klíšťové encefalitidě 
Příspěvek všem klientům bez rozdílu věku do výše 300 Kč 
na 3. dávku a každé další přeočkování.
� Proti chřipce

Příspěvek všem klientům bez rozdílu věku do výše 200 Kč 
na očkovací látku.
� Proti žloutence typu B a A+B

Příspěvek klientům do věku 26 let do výše 1 000 Kč na očkovací látku.
Podmínkou poskytnutí celkového příspěvku je absolvování 3. dávky
očkování v roce 2005.
� Proti meningokoku typu C 

Příspěvek klientům do věku 19 let do výše 300 Kč.

� Slevy na zájezdy a ozdravné pobyty

� Sleva na zahraniční zájezdy CK Čedok
Čedok poskytuje slevy pro pojištěnce ZPŠ a dopro-
vod z ceníkové ceny vybraných katalogových
zájezdů do zahraničí ve výši:
� 7 % z ceny leteckých a autokarových zájezdů z katalogu léto 2005

„Pobyty u moře“.
� 5 % z ceny zájezdů vlastní dopravou z katalogu léto 2005 

„Pobyty u moře“ a dále ze všech zájezdů z katalogů pro léto 2005
„Hory a jezera“, „Poznávací zájezdy“ a katalogů pro zimu
2005/2006 „Koupání a poznávání“ a „Lyžování v zahraničí“.

Slevu nelze kombinovat s jinými slevami ani uplatnit na zájezdy
do následujících zemí: Portugalsko, Madeira, Kypr, Peloponés, Černá
Hora, Francouzská riviéra, Korsika, Guadeloupe, Martinique, Keňa.
Slevu lze čerpat po předložení průkazu pojištěnce ZPŠ na kterékoliv
pobočce Čedoku. Informace na bezplatné lince Čedoku: 800 112 112,
www.cedok.cz, e-mail: ecedok@cedok.cz nebo pobočce Čedoku
v Mladé Boleslavi na třídě TGM 1009/III.

� Sleva na pobyty v lázních Piešťany
Klienti ZPŠ mohou využít slevu, kterou poskytují Slovenské liečebné
kúpele Piešťany, a. s. Sleva je určena samoplátcům, kteří si hradí
lázeňský pobyt v plné výši a vztahuje se na lázeňskou péči a ostatní
služby obsažené v aktuálním ceníku. Sleva je poskytována po před-
ložení průkazu pojištěnce ZPŠ.

� Příspěvky na ozdravné pobyty

� Příspěvek ve výši 1 500 Kč na letní ozdravný pobyt
Pro klienty do 19 let s neurologickým nebo onkologickým onemoc-
něním. Pobyt zabezpečovaný odborným lékařským dohledem absol-
vovaný v období měsíce června až září 2005. Příspěvek bude poskyt-
nut 1x v roce po absolvování pobytu na základě žádosti rodičů
s doložením dokladu o zaplacení a sdělení lékaře o účinku pobytu.

� Příspěvek ve výši 1 500 Kč na letní přímořský ozdravný pobyt
Příspěvek na letní přímořský, případně vysokohorský ozdravný pobyt
je určen klientům od 4 do 15 let s chronickým onemocněním kůže a
dýchacích cest absolvovaný v období měsíce června až září 2005.
Pobyt musí být zabezpečen individuálně přes cestovní kancelář.
Příspěvek bude poskytnut 1x v roce po absolvování pobytu, předlo-
žení dokladu o zaplacení a doporučení praktického lékaře.

� Pro děti a mladistvé

� Příspěvek na pevná zubní rovnátka
Příspěvek pro klienty do 18 let do výše 750 Kč na jednu čelist.
� Příspěvek na brýlové obroučky nebo kontaktní čočky

Příspěvek pro klienty do 26 let do výše 300 Kč jednou za rok nad
rámec úhrad ze zdravotního pojištění.
� Podpora preventivních prohlídek pojištěnců registrovaných 

ve sportovních klubech a organizacích
Příspěvek pro klienty od 6 do 26 let do výše 200 Kč. Podmínkou je
registrace ve sportovní organizaci na rok 2005. 
� Podpora preventivních prohlídek studentů SŠ a VŠ 

Příspěvek pro studenty připravující se na dlouhodobé studium v zahra-
ničí s minimální dobou pobytu 6 měsíců. Příspěvek do výše 500 Kč
poskytneme po předložení potvrzení o délce studia v zahraničí.
� Podpora motivace k péči o chrup 

Finanční příspěvek ve výši 300 Kč 1x ročně je určen klientům ve věku
do 19 let po předložení písemného vyjádření stomatologa o absolvová-
ní preventivní prohlídky a sanaci chrupu. Příspěvek lze poskytnout na
úhradu zdravotní péče, která není hrazena z prostředků veřejného
zdravotního pojištění, zdravé racionální výživy, léčivých bylinných čajů,
vitaminů, prostředků zubní hygieny. Je třeba předložit účetní doklad
o úhradě v hotovosti.

� Pro ženy 

� Preventivní gynekologické vyšetření s příspěvkem
Příspěvek ve výši 300 Kč od 15 do 40 let jednou v roce na vybraný
okruh nehrazených léčivých přípravků předepsaných gynekologem,
např. vitamin E nebo léky upravující pravidelnost menstruačního
cyklu. Nevyžadujeme potvrzení o provedení prohlídky, tuto skuteč-
nost ZPŠ ověřuje na základě dat od zdravotnických zařízení.
� Podpora gynekologických prohlídek

Program bezplatných preventivních gynekologických prohlídek je
určen ženám od 15 do 55 let se zvláštním zřetelem k prevenci rako-
viny prsu a děložního čípku. Informujte se u svého gynekologa.
� Prevence karcinomu prsů

Program určen ženám od 40 do 45 let, a starším 69 let, které věkem
nespadají do programu celostátního mamografického screeningu.
Program je realizován na akreditovaných pracovištích, jejichž
seznam naleznete na www.crs.cz
� Paruka pro ženy po aktivní onkologické léčbě

Příspěvek ve výši 2 000 Kč jednou v kalendářním roce.
� Vitaminový preparát pro těhotné ženy

Příspěvek na vitaminový preparát jednou v průběhu těhotenství
do výše 300 Kč zakoupený v lékárně, poskytneme po předložení 
účetního dokladu o zaplacení a těhotenského průkazu. 

� Příspěvek na zlepšenou péči o matku a novorozence
Příspěvek lze čerpat po porodu v okamžiku přidělení rodného čísla
novorozence - pojištěnce ZPŠ. 
� Příspěvek do výše 1 000 Kč lze poskytnout na úhradu:

cvičení nebo plavání těhotných jako příprava na porod, pobyt
matky s novorozencem v porodnici na nadstandardním pokoji,
přítomnost otce nebo rodinného příslušníka při porodu nebo
na nákup hygienických pomůcek pro novorozence.

� Poskytnutí kufříku ZPŠ pro novorozence s produkty značky
Chicco obsahujícího: láhev s dudlíkem, teploměr - koupací hroch,
šidítko, pouzdro na šidítko - medvídek, řetízek k šidítku, kousátko
- chladící zelenina, nosní odsávačka - tuleň, anatomické vatové
tyčinky, jemné ubrousky.

� Pro muže

� Příspěvek na léčbu preparáty Viagra, Uprima, Cialis, Levitra
Příspěvek ve výši 500 Kč na výše uvedené preparáty pro muže ve
věku od 40 do 65 let poskytujeme v rámci léčby 1x v roce.
� Prevence onemocnění prostaty

Preventivní program je určen mužům od 45 let prostřednictvím vyšet-
ření vzorku krve. O odběr krve lze požádat praktického lékaře.

� Moderní léčebné a vyšetřovací metody

� Příspěvek na odlehčenou sádru
Příspěvek poskytujeme do výše 300 Kč po předložení účetního
dokladu o zaplacení odlehčené sádry tzv. Scotch – castu.
� Podpora léčby obezity

Program je určen pojištěncům s BMI nad 28 a je koncipován jako
příspěvek na léčbu přípravkem Xenical a Meridia. Podmínkou
poskytnutí úhrady je, že pojištěnec je v době podání žádosti o přís-
pěvek pojištěn u ZPŠ minimálně 2 roky. Z celkem 6 dávek budou 2
hrazeny pojištěncem. Více informací získáte u svého praktického
lékaře nebo v odborných poradnách SZZ v Mladé Boleslavi:
� obezitologická ambulance, tel.: 326 743 118
� gastroenterologická ambulance, tel.: 326 742 801

� Zlepšená diagnostika změn na očním nervu
Jedná se o moderní metodu měření změn na očním nervu. Více
informací na očním oddělení SZZ Mladá Boleslav, tel.: 326 743 201.
� Operace konečníku, vnitřních hemeroidů a rektokély

Více informací na chirurgickém oddělení SZZ Mladá Boleslav, 
tel.: 326 742 101 a na Klinice Dr. Pírka, tel.: 326 332 991.

� Včasný záchyt nádorů tlustého střeva a konečníku
Je určen klientům mladším 50 let, na které se nevztahuje vyšetření
na okultní krvácení ve stolici v rámci preventivní prohlídky. Bližší
informace získáte u svého praktického lékaře.
� Prevence onemocnění štítné žlázy

Je určena ženám od 30 let a mužům od 50 let při vyšetření na výskyt
hormonu tyreotropinu u praktického lékaře.

� Pro dárce krve a kostní dřeně

� Vitaminy po každém odběru krve nebo krevních derivátů
Vitaminový preparát bude předán po bezpříspěvkovém dárcovství
na transfúzní stanici, případně na pobočkách ZPŠ nebo zdravotním
odboru ZPŠ v Mladé Boleslavi po předložení průkazu dárce krve.
� Bezplatný ozdravný pobyt pro nejaktivnější dárce krve

Určeno pro držitele Zlaté plakety prof. MUDr. Janského 1x za 3 roky.
Výběr probíhá ve spolupráci s bezplatnými dárci krve, kteří oznámí
udělení plakety zdravotnímu odboru ZPŠ.
� Bezplatný ozdravný pobyt pro aktivní dárce kostní dřeně

Pobyt pro dárce, kteří darují kostní dřeň v průběhu roku 2005.
� Sleva 100 % na pojištění léčebných výloh v zahraničí

Pojištění sjednáváme ve všech kontaktních místech po předložení
průkazu dárce krve, cestovního pasu a průkazu pojištěnce. Slevu
poskytujeme pro cesty do zahraničí v úhrnné délce maximálně 30
dní v roce.

� Příspěvek 2 000 Kč nositelům Zlatého kříže
Příspěvek lze poskytnout na: 
� zdravotní péči nehrazenou z prostředků veřejného zdravotního

pojištění
� zdravou racionální nebo sportovní výživu
� léčivé bylinné čaje
� vitaminy. 
Příspěvek je poskytnut po předložení originálního účetního dokladu
o úhradě v hotovosti a udělení Zlatého kříže.
� Příspěvek 1 000 Kč nositelům Zlaté plakety prof. MUDr. Janského

Příspěvek bude poskytnut ve formě věcného daru při slavnostním
předání zlatých plaket.
� Příspěvek 500 Kč nositelům Stříbrné plakety prof. MUDr. Janského

Příspěvek bude poskytnut ve formě věcného daru při slavnostním
předání stříbrných plaket.

� Konzultace online na www.zpskoda.cz

Klienti ZPŠ mohou konzultovat svůj zdravotní problém přes internet
s odbornými klinickými lékaři na adrese www.zpskoda.cz ve službě
„Konzultace online“.

Prostřednictvím internetových stránek pojišťovny můžete získat
kvalifikovaný názor zkušených lékařů a farmaceutů na vaše zdravotní
problémy. 

Konzultace online jsou řešením pro ty, kteří se z nejrůznějších důvodů
nemohou svěřit se svým problémem. 


