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INFORMACJA DLA PACJENTA 
 

 

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Kart 
Podarunkowych oferowanych przez Centrum Medyczne 
Premium Clinic Wrocław spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Podwale 83/17,  
50-414 Wrocław  tel. 71 728 08 08  e-mail: 
rejestracja@premiumclinic.wroclaw.pl. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ  PREMIUM CLINIC 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie: 

Wydawca Karty – Premium Clinic Wrocław sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu; NIP: 8943128568. 

Karta Podarunkowa – stanowi odpowiednik bonu towarowego – wydany z niepowtarzalnym numerem, 
uprawniająca użytkownika do jego realizacji z zakresu usług medycznych oferowanych przez Centrum 
Medyczne  Premium Clinic i w w/w centrum medycznym realizowanych. 

Nabywca – osoba, która dokonuje zakupu Karty Podarunkowej w Centrum Medycznym  Premium Clinic lub 
zamawia on-line poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Wydawcy i opłaca kartę przelewem 
na konto wskazane przez Wydawcę, w wysokości równej wartości karty, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy 
Kartę Podarunkową z informacją o nominale. 

Użytkownik – każdorazowy użytkownik Karty Podarunkowej Premium Clinic wskazany przez nabywcę przy 
zakupie karty. 

Usługi – usługi medyczne oferowane w Centrum Medycznym Premium Clinic. 

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Premium Clinic, a następnie do 
przyjmowania jej do realizacji z zakresu usług medycznych w swoim Centrum Medycznym. Nabywca 
zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty 
Podarunkowej oraz do realizacji  usług medycznych  w Centrum Medycznym w okresie ważności karty. 

3. Usługi realizowane są w siedzibie Wystawcy, w Centrum Medycznym na postawie okazanej karty. Obejmują 
wyłącznie konsultacje lekarskie specjalistów: kardiolog, diabetolog, hepatolog, lekarz chorób zakaźnych, 
internista, neurolog, chirurg onkolog, dermatolog, pediatra, neonatolog, dietetyk. Jednorazowa konsultacja 
specjalistyczna realizowana na podstawie karty ma wartość 150zł. 

4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

5. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez 3 miesiące, licząc od dnia, w którym dokonano zakupu karty.  

6. Każda Karta Podarunkowa posiada swój niepowtarzalny numer, pozwalający na identyfikację jej wartości 
nominalnej, Nabywcy oraz Użytkownika.  

7. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Premium Clinic Nabywcy będzie odbywać się Centrum 
Medycznym Premium Clinic a przy zakupie on-line, po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Wydawcy, 
w formie elektronicznej na adres email wskazany w formularzu (załącznik PDF). 
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8. Użytkownikiem uprawnionym do otrzymania świadczenia medycznego na podstawie Karty Podarunkowej może 
być jedynie osoba fizyczna, która została wskazana przez nabywcę przy zakupie karty. 

9. Centrum Medyczne Premium Clinic nie ponosi odpowiedzialności za utratę Karty Podarunkowej. 

10. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec 
Wydawcy żadne roszczenia, w szczególności nie będą wystawiane duplikaty karty. 

11. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika osobiście lub poprzez przekazanie niniejszego 
regulaminu, że Karta Podarunkowa: 

– może być zrealizowana z zakresu wybranych konsultacji medycznych wyłącznie w Centrum Medycznym 
Premium Clinic 

– nie podlega wymianie na środki pieniężne 

– posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana 

– może być zrealizowana wyłącznie przez Użytkownika, który zgłosi się z Kartą Podarunkową  

– nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego 

– Wydawca nie odpowiada za utratę i uszkodzenie Karty Podarunkowej. 

12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku upływu terminu ważności karty. 

13. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej a także Użytkownik, 
który posługuje się kartą oświadczają, że zapoznali się z niniejszy regulaminem. Użytkownik poprzez 
przedstawienie personelowi Centrum Medycznego Premium Clinic Karty Podarunkowej do realizacji oraz 
skorzystanie z usług medycznych  potwierdza użycie karty w takim zakresie, w jakim wynika ono z dokumentacji 
posiadanej przez Wydawcę.  

14. W przypadku gdy wartość wykonanych usług przekracza wartość Karty Podarunkowej Premium Clinic, zakup 
może być zrealizowany za dopłatą, wynikającą z różnicy w wartości wykonanych usług pomniejszoną o wartość 
karty. 

15. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Nabywców jest Wydawca, który przetwarza dane 
osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika i Nabywcę zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z nowelizacją z dnia 30 kwietnia 2018 roku). 

16. Użytkownik i Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia 
żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne 
do świadczenia danej usługi. 

17. Karta Podarunkowa nie jest instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie 
jest kartą płatniczą. 

18. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Karty Podarunkowej w sytuacji uzasadnionej 
wątpliwości odnośnie autentyczności karty. 

19. Wszelkie reklamacje związane z Bonem Podarunkowym będą rozpatrywane przez Wydawcę na drodze 
pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji w formie pisemnej przez 
Użytkownika. 

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2018 roku i obowiązuje przez cały okres ważności Karty 
Podarunkowej. 

 


