
 

Popis produktu: „Bonusové léčebné 15 denní (14 nocí) pobyty 

(dále jen „BLP“) v lázních“ 

 

 věk v době podání žádosti minimálně 60 let, 

 termíny pro příjem žádosti pojištěnců o poskytnutí BLP jsou stanoveny: v období od 1.7 do 

30.9 – pro léčbu v prvním pololetí roku následujícího, od 1. 1. do 31.3.2019 pro léčbu v rámci 

druhého pololetí roku aktuálního, 

 do 30 dnů po datu ukončení přijímání žádostí budou pojištěnci vyrozumění o skutečnosti, zda 

jim byl pobyt schválen či nikoliv,  

 BLP je poskytován v rámci vybraných indikací skupiny VI a VII, konkrétní podmínky jsou 

uvedeny u jednotlivých indikací v bonusovém indikačním seznamu,  

 o poskytnutí BLP se žádá na speciálních formulářích - část A) vyplňuje pojištěnec, část B ) 

vyplňuje registrující poskytovatel zdravotních služeb (všeobecný praktický lékař) a k žádosti 

dokládá potřebné doklady uvedené v tomto formuláři, dále pak konkrétní doklady 

vyžadované v rámci indikace, prostřednictvím které je o BLP žádáno,  

 kontraindikace k poskytnutí BLP jsou totožné jako v případě lázeňské léčebně rehabilitační 

péče a jsou uvedeny ve Vyhlášce 2/2015 Sb.,  

 BLP se uskutečňují prostřednictvím poskytovatelů: Lázně Darkov, a. s., nebo Nem. Na 

Homolce – Slatinné lázně Toušeň,  

 o schválení či zamítnutí žádosti rozhoduje revizní lékař RBP, zdravotní pojišťovny a jeho 

rozhodnutí je konečné,  

 BLP lze po schválení revizním lékařem absolvovat pouze 1x za 36 měsíců (bez ohledu na 

konkrétní indikaci),  

 spoluúčast pojištěnce v rámci BLP činí 14 x 213 Kč (celkem za pobyt tedy 2982,-), a je splatná 

do 10 dnů od obdržení sdělení o schválení BLP,  

 nebude-li spoluúčast uhrazena ve výše uvedeném termínu, má se za to, že pojištěnec o 

schválený bonus neprojevil zájem,  

 poplatek za spoluúčast je nevratný a bude použit k úhradě pobytu u zvoleného 

poskytovatele, popř. k úhradě nákladů vzniklých poskytovateli zdravotních služeb v případě, 

že pojištěnec v daném termínu k léčbě nenastoupí. 


