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Oborová zdravotní pojišťovna



o S více než 740 000 pojištěnci jsme třetí největší 

zaměstnaneckou pojišťovnou v Česku

o Svým klientům nabízíme kompletní síť smluvních lékařů 

po celé republice, nejširší nabídku benefitů a moderní 

technologie 

o Jsme jedničkou v elektronické komunikaci a naši klienti 

mohou využít veškerých služeb OZP z pohodlí domova 

online  prostřednictvím aplikace VITAKARTA

o Naši klienti mohou využít zdarma nonstop on-line 

Asistenční službu vč. objednání k lékaři i v oblastech, kde 

je to problematické

o Jsme moderní a flexibilně reagujeme na potřeby trhu

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

_____



ASISTENČNÍ SLUŽBA
_____

o Konzultace s lékařem včetně zprostředkování 

druhého názoru lékaře (telefon/on-line poradna)

o Zajištění dostupnosti péče prostřednictvím AS 

v režimu 24/7 (telefonicky, on-line) koordinátory

• Za rok 2020 a leden – září 2021 jsme zajistili 

objednání k lékaři 6 525 klientům

• Z toho 2 200 objednání ke stomatologovi

o Vysvětlení lékových interakcí

o Zprostředkování prevence



PODPORA LÁZEŇSTVÍ
_____

o V roce 2021 zavedla OZP jako jediná zdravotní 

pojišťovna příspěvek na lázeňské procedury 

ve výši až 2 000 Kč

o Ředitelé krajských poboček oslovili lázeňská 

zařízení v každém regionu a poskytli:

• Informace o benefitu OZP – příspěvku na 

lázeňské procedury (podmínky čerpání, 

formuláře)

• Marketingové materiály, bannery

• Časopis BONUS pro návštěvníky lázní

• Osobní účast na lázeňských dnech



PŘÍKLADY Z PRAXE
_____



PŘÍSPĚVEK NA LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
_____

Až 2 000 Kč na 50 % výši účtenky za lázeňské 

procedury či prohlídky lázeňským lékařem

o pro muže i ženy nad 18 let

o pobyt trvající minimálně 2 noci a s nejméně 2 

léčebnými procedurami

o pobyt a procedury musí být realizovány v českých 

lázních v oficiální lázeňské oblasti v registrovaném 

lázeňském zařízení (dle seznamu uvedeného na 

webových stránkách MZ ČR)

o příspěvek je možné využít pouze na procedury 

uvedené v seznamu léčebných procedur 

stanovených Svazem léčebných lázní ČR

• problémy s rozepisováním procedur

o Kupon je možné využít pouze 1x v roce, žádost 

může obsahovat účtenky z více pobytů

o Platnost kuponu: 1.1. - 31.12.2021

o Žádost je možné podat online i v tištěné formě



ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA LP
_____

Zájem o příspěvek je nad očekávání vysoký a stoupá

• Za období ledna – října bylo schváleno 1640 příspěvků + dalších 509 jich je podáno 

od 1. do 23. listopadu, tzn. aktuálně evidujeme 2 149 příspěvků v hodnotě 3 534 189 Kč

• Průměrná výše příspěvku je cca 1 645 Kč

• Zájem o příspěvek stále stoupá, odhadem dosáhnou příspěvky na program za rok 2021 

částky cca 4-4,5 mil Kč 
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ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA LP
_____

Čerpání příspěvku dle věku

Z 1 640 schválených příspěvků bylo:

• 42 % žadatelů ve věku 61-75 let 

• 37 % žadatelů ve věku 46-60 let

• 10 % žadatelů ve věku 31-45 let

• 8 % žadatelů ve věku nad 76 let

• 3 % žadatelů ve věku 18-30 let 50
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ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA LP
_____

Zájem o příspěvek je nad očekávání vysoký a stoupá

• Nevíce pojištěnců OZP, kteří čerpali příspěvek, má trvalé bydliště v Praze a Středočeském 

kraji (dohromady 869, tedy 53 % ze všech žadatelů)

• Karlovarský kraj, který disponuje nejvíce lázeňskými zařízeními, vykazuje nejméně žadatelů
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DĚKUJI ZA POZORNOST


