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Vážené hasičky, vážení hasiči, 

 

 

na základě dlouholeté spolupráce mezi SH ČMS Jihočeského kraje a Zdravotní pojišťovnou 

ministerstva vnitra ČR, se na Vás dovoluji obrátit s nabídkou možnosti změny zdravotní 

pojišťovny. Za dobu vzájemné spolupráce jsme se přesvědčili o profesionalitě a kvalitách této 

druhé největší zdravotní pojišťovny v ČR. Benefity a bonusy, které ZP MV dobrovolným 

hasičům nabízí, jistě stojí za úvahu stát se jejími pojištěnci.   

 

Zdravotní pojišťovna MV ČR má 1,25 miliónu klientů a je druhou největší zdravotní 

pojišťovnou v České republice. Její pobočky a další kontaktní pracoviště jsou svým klientům 

k dispozici po celé ČR. Síť smluvních poskytovatelů tvoří více než 25 000 zdravotnických 

zařízení - máte tedy jistotu, že v případě potřeby budete vždy ošetřeni. 

 

Pro klienta je nejdůležitějším hlediskem, zda jeho zdravotní pojišťovna je schopna platit i 

finančně nejnáročnější a nejmodernější péči. Pokud jde o ZP MV ČR, tuto skutečnost Vám jistě 

mohou potvrdit Vaši ošetřující lékaři. V případě mimořádných situací při zásahu jsme ochotni 

pro Vás zajistit individuální péči. 

 

ZP MV ČR se dlouhodobě zaměřuje i na podporu zdraví a prevence a poskytuje svým klientům 

řadu výhod – různá preventivní vyšetření, příspěvky na nehrazená očkování, zajišťuje ozdravné 

pobyty pro chronicky nemocné děti či příspěvky pro dárce krve. Výhody má i pro studenty či 

těhotné a kojící ženy. 

 

Účtování své zdravotní péče můžete sledovat ve speciálním produktu – Kartě života, kde najdete 

elektronické informace k Vašemu zdravotnímu stavu a péči, která Vám byla poskytnuta.  

 

Většina profesionálních hasičů je pojištěna u ZP MV ČR. Staňte se jejími pojištěnci i Vy – po 

boku svých profesionálních kolegů. 

 

Podání přihlášky je možné pouze do 30. 6. 2015 s tím, že přechod k ZP MV ČR bude dle právní 

úpravy realizován od 1.1.2016.  

 

 

V Českých Budějovicích dne  9.6.2015 

 

 

                                                                            

Mgr. Jiří Žižka – starosta     JUDr. Božena Kučerová, Ph.D. 

SH ČMS Jihočeského kraje                         ředitelka pobočky ZP MV ČR  
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