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� SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

* Upozorňujeme, že fyzioterapie je smluvně zajištěna se zdravotními pojišťovnami: 201, 205, 207 a 209. Pojištěncům ostatních pojišťoven bude účtována cena 
za služby fyzioterapie dle platného ceníku.

� ZÁKLADNÍ poskytovaná péče
•  Péče pediatra/praktického lékaře pro děti a dorost
•  Péče v ostatních oborech v rámci kmenových pracovišť Santé, gynekologie, ORL, oftalmologie, dermatovenerologie a 

fyzioterapie* (péče dle indikace lékaře v rozsahu hrazeném ze zdravotního pojištění, vyšetření nad rámec indikované péče jsou 
hrazena klientem)

•  Laboratorní vyšetření indikovaná lékařem v rámci kmenových pracovišť poskytovatele (vyšetření nad rámec indikované péče 
jsou hrazena klientem)

� PREVENTIVNÍ péče
•  Preventivní prohlídky u pediatra/praktického lékaře pro děti a dorost v rozsahu dle platné legislativy v závislosti na věku dítěte
•  Gynekologická prevence dle rozsahu hrazeného registrující zdravotní pojišťovnou klienta

� NADSTANDARDNÍ péče
•  24 hodinová služba LINKY SANTÉ, konzultace, organizace individuálního očkování
•  Objednání na čas k lékaři v jeho ordinačních hodinách 
•  Organizace a optimalizace termínů návazných prohlídek v rámci kmenových pracovišť
•  Přístup k výjezdové lékařské službě v rámci regionu Praha a 20 km za hranicí Prahy (tato služba nenahrazuje rychlou záchran-

nou službu, výjezdy jsou účtovány dle platného ceníku Santé za výjezd a jsou splatné při návštěvě lékaře v hotovosti)

� BONUSY A SLEVY
•  10% sleva na zakoupení další karty pro osobu mladší 18 let (sleva se nevztahuje na Nadstandardní a doplňkové služby Santé)
Tuto slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

� KONTAKTNÍ KARTA PRO DĚTI A DOROST

Obsah karty nezahrnuje ceny za léky, nadstandardní/pojišťovnou nehrazený materiál a úkony, pojišťovnou nehrazené očkovací látky, pokud není v obsahu 
karty uvedeno jinak. Některé výše uvedené preventivní úkony jsou vázány na registraci klienta u odbornosti gynekologie, v případě, že klient není v tomto oboru 
registrován v nestátním zdravotnickém zařízení Santé, bude mu cena provedeného úkonu účtována dle platného ceníku.

V rámci popisu karty jsou pro registrované klienty zahrnuty i úkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Rozsah poskytované nadstandardní péče se může 
dle aktuálních smluvních ujednání se zdravotními pojišťovnami lišit. O jeho aktuálním nastavení se můžete informovat u obchodního manažera Santé (obchod@
sante.cz).


