
SPOJTE SILY 
S PEŇAŽENKOU ZDRAVIA 

A BONUSOM AŽ 800 €
Využívajte jedinečný benefitný systém 

Všeobecnej zdravotnej poisťovne pre verných 
aj nových poistencov.

až 800 €
pre rodinu a blízkych

100 €
pre každého člena Peňaženky

50 %
môžete zdieľať s blízkymi

€



Príspevok až 450 € na strojček na zuby pre deti a až 120 € 
ročne na zubné ošetrenie, anestéziu či dentálnu hygienu 
u našich zmluvných lekárov. Všeobecná zdravotná poisťovňa 
má pritom najširšiu sieť poskytovateľov v oblasti stomatológie 
a čeľustnej ortopédie.

Zuby

Príspevok až 100 € na okuliarové šošovky pre deti a dospelých 
a okuliarový rám pre deti.

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

Pre ženy a bábätká príspevok na:
• zapožičanie monitora dychu pre bábätko a rodičov do výšky 36 €,
• prevenciu rakoviny krčka maternice – inovatívna LBC cytológia,    
  ktorá dokáže odhaliť aj predrakovinové štádiá ochorenia 
  krčka maternice,
• neinvazívne prenatálne testovanie pre ženy od 35 rokov.

Pre športovo aktívnych príspevok na:
• preventívne športové prehliadky pre športovcov a aktívnych ľudí   
  – príspevok na rozšírenú športovú prehliadku v akreditovanom     
  pracovisku; preplatíme vám 50 % ceny prehliadky až do výšky 50 €, 
• liečebné programy Zdravý chrbát a Obezita v rámci 
  kúpeľných pobytov.

Pre tých, čo dbajú na prevenciu a radi cestujú:
• vyšetrenie hladiny CRP u dospelých na predchádzanie 
  zbytočnému užívaniu antibiotík,
• 50 % uhradenej ceny späť pri nepovinnom očkovaní na lekársky  
  predpis (kliešťová encefalitída, meningokoky typu B, HPV, hepatitída AB),
• 30 € na cestovateľské očkovania.

Oči

Lieky a dietetické potraviny

Prevencia

 Peňaženky zdravia



Som poistenec VšZP
Najjednoduchší spôsob využívania Peňaženky zdravia 

je prostredníctvom mobilnej aplikácie. 

Mobilná aplikácia vám okrem Peňaženky zdravia prináša 
prehľad o vašej zdravotnej starostlivosti, nech ste kdekoľvek. 

Jej súčasťou je digitálny preukaz poistenca, elektronická 
zdravotná karta s prehľadom všetkých návštev lekára 

či doplatkov za lieky vás a vašich detí. 

Stiahnite si mobilnú aplikáciu VšZP. 

Aktivujte si ju jednoducho 
a rýchlo vďaka tvárovej biometrii. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa ako jediná zdravotná 
poisťovňa na Slovensku poskytuje možnosť aktivácie 
prostredníctvom tvárovej biometrie. Celý proces 
vybavíte na pár klikov ľahko, rýchlo a najmä bezpečne.

O aktiváciu môžete požiadať aj osobne:
• na ktoromkoľvek kontaktnom mieste VšZP, 
• vo vybranej lekárni. 

(Zoznam kontaktných miest a lekární nájdete priamo 
v aplikácii, v časti Aktivácia aplikácie alebo na webe 
www.vszp.sk.)

Pridajte do Peňaženky zdravia svojich rodinných 
príslušníkov alebo blízkych v počte 4 – 8 ľudí 
a využívajte všetky ponúkané benefity. 

Nezabudnite, čím viac členov v skupine máte, tým 
vyššiu sumu na preplácanie benefitov ako skupina 
získate. Za každého člena vám pribudne na účte 
Peňaženky zdravia až 100 €.
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3 rýchle kroky k získaniu 
Peňaženky zdravia s bonusom až 800 €

ZÍSKAJTE Z



Nie som poistenec VšZP 
a chcem využívať benefity

Pridajte sa k nám už dnes. Vyplňte prihlášku online 
na webe vszp.sk a staňte sa naším poistencom. 
Vyplnenie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne 
trvá len pár minút. Môžete ju podpísať elektronickým 
podpisom alebo zvoliť možnosť podpísania 
vlastnoručne. V takom prípade vám kuriér VšZP 
prinesie vytlačenú prihlášku na podpis až domov.

Nezabudnite! Prihlášku na zmenu 
zdravotnej poisťovne je nutné podať 
do 30. 9. 2021.

Stiahnite a aktivujte si mobilnú aplikáciu VšZP 
a od 1. 1. 2022 využívajte všetky výhody a benefity, 
ktoré vám ponúka najväčšia zdravotná poisťovňa.
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PREČO SI MUSÍM AKTIVOVAŤ 

Mobilná aplikácia obsahuje údaje o vašom 
zdravotnom stave, návštevách lekára a liekoch, ktoré 

ste užívali alebo aktuálne užívate. Bezpečnosť vás a vašich 
osobných dát je u nás na prvom mieste, a preto si musíme 

byť istí, že svoje konto spravujete skutočne vy. 
Vďaka aktivácii budú vaše údaje v bezpečí. 



Ako požiadam 
o preplatenie benefitu

Po absolvovaní a uhradení výkonu, ktorý je súčasťou Peňaženky 
zdravia, je potrebné podať žiadosť o čerpanie benefitu. Žiadosť sa 
podáva elektronicky cez mobilnú aplikáciu VšZP alebo ePobočku. 
Môžete tak urobiť do 30 dní od výkonu, pričom žiadosť za členov 

Peňaženky zdravia podáva výlučne správca skupiny.  

Nezabudnite, že VšZP prepláca zdravotné výkony absolvované len 
u zmluvných partnerov VšZP. Všeobecná zdravotná poisťovňa má

pritom zazmluvnenú najširšiu sieť poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti spomedzi všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. 

Presný návod na podanie žiadosti nájdete na 
vszp.sk/penazenkazdravia 

Peňaženka zdravia 
pre rodinu a blízkych

Peňaženka zdravia je skupinový benefitný systém, ktorý funguje 
na princípe solidárnosti. Aby ste mohli využívať benefity, ktoré 

Peňaženka zdravia ponúka, je potrebné založiť skupinu 
aspoň 4 členov, tiež poistencov VšZP. 

Vďaka princípu solidarity môže jednotlivec získať vyššiu sumu 
a následne ju môže použiť na starostlivosť o vlastné zdravie. 

Ak ostatní členovia cítia potrebu pomôcť inému členovi v skupine, 
môžu sa medzi sebou dohodnúť a zdieľať polovicu zo svojej pridelenej 

sumy (čiže 50 €) a zvyšnú sumu 50 € stále vedia použiť pre seba. 

Jednou z výhod Peňaženky zdravia je, že čím viac členov sa v nej 
nachádza, tým vyššie sumy vedia zdieľať v prospech iného člena, 

ktorý to aktuálne viac potrebuje (napríklad, ak má skupina 8 členov, 
všetci členovia sa môžu poskladať na 450-eurový zubný strojček 

pre dieťa). Takto vedia pomôcť blízkej osobe. Zároveň sami dokážu 
čerpať finančné prostriedky, a to presne na to, čo najviac potrebujú.

Skupinu nemusia tvoriť členovia jednej domácnosti, ale aj širšia 
rodina alebo dobrí známi, ktorí si navzájom dôverujú.



Ako získate 
Peňaženku zdravia

Jedinečný benefitný systém Peňaženka zdravia je určený 
verným aj novým poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. 

Peňaženka zdravia je súčasťou bezplatnej 
mobilnej aplikácie VšZP, ako aj ePobočky, ktoré slúžia 

na zjednodušenie komunikácie medzi vami a VšZP. 

Všetky informácie
o našich aktuálnych benefitoch nájdete na:

www.vszp.sk/penazenkazdravia

ZÍSKAJTE Z

0850 003 003Infolinka


