SPOJTE SILY
A ZÍSKAJTE AŽ

800 €
PRE ZDRAVIE

Pre verných aj nových
poistencov VšZP

Pridajte sa k nám a získajte až 800 € na zdravie pre seba a svojich blízkych.
Bezkonkurenčný bonus 800 € získajú verní aj noví poistenci a je možné ho naplno využívať od 1. 1. 2021.
Staňte sa členom najväčšej a najsilnejšej poisťovne s dlhodobo najširšou sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
na Slovensku, ktorej hlavným zámerom je zvyšovanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre Vás, našich poistencov.
POZOR, nezabudnite sa včas prepoistiť. Ak chcete získať bezkonkurenčný bonus 800 €, je nevyhnutné podať prihlášku na
zmenu zdravotnej poisťovne do 30. 9. 2020.

AKO VYUŽIŤ JEDINEČNÝ BONUS NA ZDRAVIE VO VÝŠKE AŽ 800 €?
ZUBY

OČI

PREVENCIA

LIEKY A DIETETICKÉ
POTRAVINY

Príspevok až 450 € na strojček na zuby
pre deti a 120 € na zubné ošetrenie,
dentálnu hygienu či anestéziu.

Príspevok až 100 € na okuliare pre
deti a na okuliarové sklá pre deti aj
dospelých.

Príspevok na monitor dychu, športovú
prehliadku, CRP vyšetrenie či
cestovateľské očkovania.

Príspevok až 200 € na doplatky
za lieky a dietetické potraviny
na predpis pre deti a ich rodičov.

AKO SA K NÁM PREPOISTIŤ?

••
•

Na webe: https://prihlaska.vszp.sk/prihlaska-online
T
 elefonicky: Na telefónnom čísle 0850 003 003 v cene miestneho hovoru
(na volanie zo zahraničia môžete použiť aj telefónne číslo +421 22 081 7003).
V
 pobočke: Zoznam našich kontaktných miest nájdete na našej webovej stránke.

O všetko sa postaráme a prihlášku vyplníme za Vás.
Ak ste tento rok o zmenu poisťovne už požiadali, svoju prihlášku môžete
bez problémov vziať späť a prihlásiť sa do 30. 9. 2020 k nám.

AKO ZÍSKAŤ BONUS, KEĎ STE UŽ POISTENCOM VšZP?

••
••

Ak ste poistencom VšZP, prihlášku do poisťovne už nevypĺňajte.
Stiahnite si mobilnú aplikáciu VšZP.
Nájdite v nej záložku PEŇAŽENKA ZDRAVIA.
V záložke Peňaženka zdravia vytvorte skupinu
4 – 8 členov a môžete čerpať všetky výhody.

Podrobný a prehľadný návod, ako aplikácia funguje, nájdete na https://www.vszp.sk/mobilna-aplikacia
800 € nielen na zuby môžete naplno využívať od 1. 1. 2021.
Všetky informácie o využívaní benefitov z Peňaženky zdravia nájdete na www.vszp.sk/penazenkazdravia

