
 

 

  

  

  

 

 

SKUPINA OZP, 
kterou tvoří mj.  

 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 

 

se sídlem Praha 4, Roškotova 1225/1, IČO: 47114321,  
 

a 
 

PREVENCE, 
 

se sídlem Fügnerovo náměstí 1807/2, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 67798292,  
 
 

(dále jen „ Skupina OZP“) 
 

vyhlašuje 
 

v souladu s ustanovením § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB 
 

ve věci finančních příspěvků Skupiny OZP  
 

na pojistné produkty společnosti Vitalitas pojišťovna, a.s.,  
 

se sídlem Praha 7, Tusarova 1152/36, IČO: 25710966.  
 

Skupina OZP se dlouhodobě podílí na podpoře zdravotně preventivních programů určených pro pojištěnce 
OZP. V rámci této podpory se Skupina OZP rozhodla podílet se i na spolufinancování pojistných produktů 
společnosti Vitalitas pojišťovna, a.s., IČO: 25710966, se sídlem Praha 7, Tusarova 1152/36, formou 
příspěvku. 
 
S účinností od 1. 1. 2023 do odvolání bude Skupina OZP uplatňovat následující příspěvkovou politiku: 
 
1. Příspěvky na konkrétní pojistné produkty společnosti Vitalitas pojišťovna, a.s. jsou určeny výlučně 

pojištěncům OZP k financování zdravotně preventivních programů formou jejich spolufinancování 
Skupinou OZP.  
 

2. Pojištěncem OZP se pro účely této příspěvkové politiky rozumí osoba, která je v souladu s právními 
předpisy pojištěncem OZP a zároveň ke dni uzavření pojistné smlouvy není OZP známo, že by podala 
přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně. Pojištěncem OZP se dále rozumí i osoba, která nejpozději ke dni 
uzavření pojistné smlouvy podala přihlášku k OZP, avšak pojištěncem OZP se stane až ke dni, ke 
kterému lze podle právních předpisů změnit zdravotní pojišťovnu.  

 
3. Nárok pojištěnce OZP na poskytnutí příspěvku na pojistné produkty vzniká a je posuzován vždy ke dni 

uzavření příslušné pojistné smlouvy. 
 

4. Skupina OZP se zavazuje pojištěncům OZP poskytnout následující příspěvky: 
 
 
 
 
 



A) Příspěvky na cestovní pojištění pro turistické cesty a studijní pobyty pro zeměpisné 
oblasti Evropa dle pojistných podmínek Vitalitas pojišťovny, a.s. 
 

 
 
Léčebné výlohy, 
repatriace, opatrovník 
 

Věkový interval Příspěvek 
Skupiny OZP 

 na 1 den 

0 - 17 10,- Kč 

18 - 26 14,- Kč 

27 - 59 7,- Kč 

60 - 69 14,- Kč 

70 -  a více 30,- Kč 

 
Příspěvek lze poskytnout v průběhu kalendářního roku opakovaně, a to za předpokladu, že 
délka jedné pojištěné cesty nepřesáhne 30 dnů. Věková kategorie pojištěnců 18 – 26 let může 
využít namísto varianty pojištění pro turistické cesty možnost pojištění studijního pobytu, kde 
délka jednoho pojištěného studijního pobytu nepřesáhne 180 dnů, přičemž příspěvek na tuto 
variantu může být poskytnut pouze 1x ročně. 
 
 

B) Příspěvky na roční pojištění opakovaných turistických cest (max. 30 dní) pro zeměpisné 
oblasti Evropa dle pojistných podmínek Vitalitas pojišťovny, a.s. 
 

 
 

Roční pojištění 
opakovaných 

turistických cest 
 

Věkový interval Příspěvek Skupiny OZP 

0 - 17 100,- Kč 

 
 

C) Příspěvky na pojištění pro případ úrazu dle pojistných podmínek Vitalitas pojišťovny, 
a.s. 
 

Pojistný produkt Příspěvek Skupiny OZP 

Program Zvonek pro pojištěnce OZP ve věku 0-12 měsíců 360,- Kč 

Program Zvonek pro pojištěnce OZP, kteří v programu 
pokračují druhým rokem 

250,- Kč 

Program Gina pro pojištěnce OZP nastupující do 1. třídy ZŠ 825,- Kč 

Program Gina pro pojištěnce OZP, kteří ukončili program 
Zvonek a pokračují v úrazovém pojištění 

825,- Kč 

 
Bližší informace o příspěvcích Skupiny OZP na pojistné produkty společnosti Vitalitas pojišťovna, a.s. budou 
zájemcům poskytnuty na klientských pracovištích OZP. 
 
Vyhlášením příspěvkové politiky na pojistné produkty společnosti Vitalitas pojišťovna, a.s. se rozumí 
uveřejnění výše uvedených informací na webových stránkách Vitalitas pojišťovna, a.s., tj. www.vitalitas.cz. V 
případě změny příspěvkové politiky Skupina OZP uveřejní novou příspěvkovou politiku, resp. informace o 
poskytovaných příspěvcích, před nabytím její účinnosti. 
 
 
Ing. Radovan Kouřil 
generální ředitel Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví  
člen představenstva PREVENCE 
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