
Přehled finančních příspěvků zdravotních pojišťoven na dentální hygienu v roce 2022

Pojišťovna Částka Podmínky Cílová skupina

Všeobecná 
zdravotní 
pojišťovna
111

300–3 000 Kč •  Program pro těhotné ženy a maminky do 12 měsíců od porodu. Příspěvek 
na dentální hygienu, balíček pomůcek dentální hygieny nebo jiný benefit 
programu až do výše 3000 Kč. Program probíhá celoročně

•  Dárci krve až 1 000 Kč na základě dvou odběrů mohou čerpat příspěvky 
na ošetření dentální hygieny nebo balíček dentálních pomůcek. Probíhá 
celoročně

Těhotné 
a maminky do 12 

měsíců od porodu
Dárci krve 
(alespoň  

po 2 odběrech)

Zdravotní 
pojišťovna 
inisterstva vnitra ČR
211

250–2 000 Kč •  Příspěvek Dospělým až 500 Kč na nácvik správného čištění chrupu 
v rámci nehrazené služby tzv. dentální hygieny u dentální hygienistky

•  Příspěvek až 1 500 Kč dětem do 18 let na nácvik správného čištění 
chrupu v rámci nehrazené služby tzv. dentální hygieny u dentální 
hygienistky

•  Těhotným a ženám po porodu až 2 000 Kč
•  Dárcům krve až 2 000 Kč
•  Prvodárcům plné krve až 1 000 Kč
•  Dárcům anti-covidové rekonvalescentní plazmy až 1 000 Kč
•  Program Zdravý úsměv 2022 bude probíhat od 1. 4.–30. 4. 2022. 

Příspěvek lze čerpat pouze na pomůcky 250 Kč (akceptují se pouze 
mezizubní kartáčky, jednosvazkové kartáčky, antibakteriální gel pro 
mezizubní kartáčky, zubní nit, zubní páska, tablety na detekci plaku, ústní 
gel/krém na posílení skloviny a dásní)

•  Čistící tablety na zubní náhrady a rovnátka, ochranný vosk na rovnátka, 
pomůcky pro zdravý růst zubů: gel na dásně pro batolata, ortodontické 
dudlíky (speciální dudlíky určené pro správný vývoj ústní dutiny), 
kousátka, škrabky na jazyk, ústní sprchy a náhradní hlavice k ústním 
sprchám). Doklad vystavený do 30.dubna lze uplatnit u ZP až do 
konce května

•  Všechny programy (kromě Zdravý úsměv 2022) probíhají celoročně nebo 
do vyčerpání financí

Každý pojištěnec 
bez omezení
Děti do 18 let

Těhotné 
a maminky od 

porodu
Dárci krve

Dárci anti-covid 
plazmy

Oborová zdravotní 
pojišťovna
207

Max. 2 000 Kč
(1 000 Kč za pololetí)

•  Příspěvek je možné využít na proplacení 50 % výše účtenky pouze za 
ošetření

•  Podmínkou je preventivní ošetření u svého zubního lékaře od 1. 1. 2022
•  Doklad nesmí být starší 3 měsíců
•  Lze čerpat do 30. 6. 2022 a dále pak od 1. 7. do 31. 12. 2022

Každý pojištěnec
na ošetření 

Průmyslová 
zdravotní 
pojišťovna
205

250–500 Kč •  Podmínkou je registrace v programu Bonus Plus v rámci nasbíraných bodů 
(1bod=1Kč)

•  Na ošetření u dentální hygienistky max. 500 Kč

•  Na pomůcky max. 250 Kč (od 3 let, zubní a mezizubní kartáčky, dentální 
nitě, zubní pasty, zubní gely, ústní spreje, ústní vody)

•  Čerpat lze do 31. 12. 2022

Každý pojištěnec 
na ošetření 
Na nákup 

pomůcek pouze 
od 3 let

Zaměstnanecká 
pojišťovna Škoda
209

500-1 000 Kč •  Příspěvky na ošetření u dentální hygienistky pro těhotné (500 Kč), dárce 
krve (1 000 Kč) a děti (500 Kč)

•  Doklad nesmí být starší 3 měsíců
•  Lze  čerpat od 1. 2. 2022–30. 11. 2022

Těhotné
Dárci krve

Děti 6–18 let

Revírní bratrská 
pokladna, zdravotní 
pojišťovna
213

500 Kč •  Nutno mít zřízenou elektronickou službu my213
•  Čerpat benefit lze do 30. 11. 2022
•  Doklad nesmí být starší 2 měsíců
•  Pouze na ošetření u dentální hygienistky

Každý pojištěnec 
bez omezení

Vojenská zdravotní 
pojišťovna ČR
201

500–700 Kč •  Příspěvek na dentální hygienu (ošetření či instruktáž) provedenou pouze 
dentální hygienistkou

•  Probíhá celoročně nebo do vyčerpání finančních prostředků

•  Program Voják, Pr. rodina vojáka, Pr.Válečný veterán nebo Program Civilní 
zaměstnanci rezortu obrany a zároveň členství v klubu mohou čerpat na 
ošetření u dentální hygienistky

•  TOOTHY- sleva 20% na dentální pomůcky zn. Toothy

Každý pojištěnec 
bez omezení 

(500Kč)
Vojáci, veteráni či 
jejich příbuzní + 

člen klubu Rodina 
(700Kč)

Zpracováno ADH ČR. Uvedené údaje jsou aktualizovány ke dni 4. 4. 2022 a mohou se změnit na základě rozhodnutí pojišťoven.


