
Peňaženka zdravia 
plná benefitov pre každého
a využívajte jedinečný benefitný systém Peňaženka zdravia MAXI
s bonusom až 800 € ročne

príspevok na asistovanú reprodukciu 
a prenatálne testovanie

až 450 € ročne 
pre budúce mamičky

príspevok na lieky na predpis a dietetické potraviny 
pre deti a ich rodičov i zákonných zástupcov

až 200 € ročne 
na lieky

na komplexnejšie zubné ošetrenie 
– aj jednorazovo pre všetkých

až 120 € ročne 
na zuby

príspevok na zubný strojček pre deti

až 450 € ročne 
na stojček

príspevok na okuliarové rámy pre deti

až 100 € ročne 
na okuliare

príspevok na laserovú operáciu očí 
pre dospelých

až 450 € ročne 
na operáciu očí

JTE SA K NÁM EŠTE DNES 

Benefity 
Peňaženka zdravia MAXI

  

NOVINKA od 1. 1. 2022

NOVINKA od 1. 1. 2022

NOVINKA od 1. 1. 2022

NOVINKA od 1. 1. 2022

NOVINKA od 1. 1. 2022

• príspevok až 450 € na laserovú operáciu očí pre dospelých už od výšky +1/-1 dioptrie 

• príspevok až 100 € ročne na okuliarový rám pre deti bez ohľadu na výšku dioptrií

Starostlivosť o oči

• príspevok až 120 € ročne na komplexné zubné ošetrenie – aj jednorazovo. Nezáleží,  
 na koľko návštev či výkonov ich miniete. Príspevok možete využiť aj na panoramatický  
 RTG, zubné výplne, korunky, mostíky, fazety, opravu snímateľnej náhrady, záchovnú 
 a chirurgickú stomatológiu, dentálnu hygienu či anestéziu

• až 450 € na zubný strojček pre deti

Krásne a zdravé zuby 

• príspevok až 100 € ročne na doplatky za glukózový senzor pre rizikovú skupinu   
 diabetikov a diabetikov 1. typu 

Pomoc pre diabetikov každý rok

• príspevok až 200 € ročne na lieky a dietetické potraviny na predpis pre deti a ich rodičov 
 či zákonných zástupcov 

• príspevok až 20 € ročne na lieky na predpis pre dospelých i seniorov bez obmedzenia veku

Lieky a dietetické potraviny

• až 450 € na 4. cyklus IVF absolvovaný na Slovensku (3 cykly IVF sú štandardne   
 hradené z verejného zdravotného poistenia) 

• až 450 € na neinvazívne prenatálne testovanie pre ženy 

• príspevok na zapožičanie monitora dychu pre bábätko 

• príspevok na inovatívnu LBC cytológiu, ktorá dokáže odhaliť aj predrakovinové štádiá  
   ochorenia krčka maternice

•   príspevok na očkovanie proti HPV vírusu pre deti 

Pre ženy a bábätká

Všetky informácie o našich aktuálnych benefitoch nájdete na: www.vszp.sk/penazenkazdravia0850 003 003infolinka

Pridajte sa k nám ešte dnes


