VITAKARTA ONLINE
INFO a návod k online čerpání kreditů
Odkaz na všeobecné informace:
http://www.ozp.cz/elektronicka-komunikace/informace/vitakarta-onlineinformace

V odstavci „Jak se přihlásit do VITAKARTY ONLINE“ naleznete tři
možnosti přihlášení, spolu s dokumenty ke stažení a vyplnění:



Jste-li již naším klientem, ale nemáte dosud přístup do
VITAKARTY ONLINE, zaregistrujte se zde. Nebo navštivte
pobočku OZP, kde Vám kartu (přihlášení k VITAKARTA ONLINE)
zhotoví na počkání. Vyhnete se tak návštěvě České pošty.



Pokud dosud nejste klientem OZP, podejte si online přihlášku. Tento
dokument je pro klienty, kteří nejsou pojištěnci OZP. Podáním přihlášky
do 30. 6. 2015 se k OZP přihlašujete s účinností od 1. 1. 2016.

Máte-li již přístup do VITAKARTY ONLINE, můžete vstoupit zde a začít s
online čerpáním kreditů.

POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU
(vlastník přihlašovacích údajů)
Na https://www.ozp.cz/ozponline/index.jsp zadejte Vaše uživatelské
jméno a heslo.

Následně na Váš mobilní telefon obdržíte ověřovací SMS kód, kterým se
přihlásíte do aplikace.

V nabídce klikněte na panel „VITAKARTA – zdraví“.

Vyberte z nabídky „VITAKONTO - Bonusový systém“, proběhne načtení
dat.

V záložce „VITAKONTO“ pak vyberte a klikněte na „Katalog možností
čerpání“.

V nabídce programů vyberte a klikněte na „ODBORNÁ VYŠETŘENÍ“

Z další nabídky odborných vyšetření vyberte a klikněte na „DENTÁLNÍ
HYGIENA“.

Zde máte uveden počet kreditů např. 150 kreditů = 225,-Kč. Zde je
uvedena částka, na kterou máte nárok od OZP, čili příspěvek na
DENTÁLNÍ HYGIENU.

UPLATNĚNÍ SLEVY/KREDITŮ
Po návštěvě Arbes+ dentální hygieny Vám bude vystaven účet, se
kterým budete žádat o vrácení části/celé ceny ošetření, dle výše kreditů
respektive částky kterou generují. Viz příklad 150kreditů = 225,-Kč

Po kliknutí na pole DENTÁLNÍ HYGINA vyplňte formulář „ČERPÁNÍ
KREDITŮ“.

Vyplňte částku, kterou chcete proplatit od OZP, datum účtenky, kterou
jste za dané o ošetření obdrželi. Dále vložte jako přílohu naskenovanou,
nebo ofocenou účtenku a vyplňte kolonku s číslem účtu, na který
požadovanou úhradu chcete zaslat. Teď už pouze vyčkáte na vrácení
částky.

Přejeme úspěšnou registraci a těšíme se na shledanou při ošetření
v Arbes + dentální hygieně.

Kolektiv Arbes+ dentální hygiena

