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REGULAMIN KART STAŁEGO KLIENTA 
 
1. KARTA STAŁEGO KLIENTA upoważnia do przywilejów w Centrum Medycznym Swiss Medicus. 
2. Wprowadza się 3 rodzaje KART STAŁEGO KLIENTA: 

• MY CARD – karta indywidualna upoważaniająca do 5% rabatu na wizyty u specjalistów i badania USG 
oraz 20% na badania laboratoryjne 

• KARTA ZDROWIE – karta indywidualna upoważaniająca do wizyt u specjalistów w cenie 100 zł za 
każdą pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia opłaty w wysokości min. 200 zł (wielokrotność 100 
zł). Opłata ważna jest przez 6 miesięcy. Po tym okresie ważność opłaty przepada. Dodatkowo 
posiadacz karty otrzymuje 20% rabatu na badania laboratoryjne a w przypadku braku środków na 
karcie może skorzystać z 5% rabatu na wizyty u specjalistów. 

• FAMILY CARD – karta rodzinna upoważniająca do wizyt u specjalistów w cenie 90 zł za każdą pod 
warunkiem wcześniejszego uiszczenia opłaty w wysokości min. 360 zł (wielokrotność 90 zł). Opłata 
ważna jest przez 6 miesięcy. Po tym okresie ważność opłaty przepada. Dodatkowo posiadacz i 
członkowie jego rodziny otrzymują 20% rabatu na badania laboratoryjne a w przypadku braku 
środków na karcie pacjent otrzymuje 5% rabatu na wizyty u specjalistów oraz badania USG. 

3. Warunkiem otrzymania KARTY STAŁEGO KLIENTA jest: 
• pisemne wyrażenie zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie stałych 

pacjentówCentrum Medycznego Swiss Medicus; 
• polubieniu profilu CM Swiss Medicus na portalu społecznościowym Facebook 

(https://www.facebook.com/swissmedicus) 
• W przypadku MY CARD – brak dodatkowych wymogów 
• W przypadku FAMILY CARD – przedpłata karty kwotą min. 360 zł lub większą wielokrotnością kwoty 

90 zł. 
• W przypadku KARTY ZDROWIE – przedpłata karty kwotą 200 zł lub większą wielokrotnością kwoty 

100 zł 
4. KARTA STAŁEGO KLIENTA nie jest kartą imienną, ale ma niepowtarzalny numer, który przypisany jest w 

systemie do jednej osoby. Wszystkie karty są nieaktywne. Ich aktywacja następuje 
Dla kart MY CARD i FAMILY CARD – w momencie ich otrzymania 
Dla KARTY ZDROWIE PRZEDPŁACONEJ – przy pierwszej wizycie przez osobę legitymującą się kartą.  
5. KARTA STAŁEGO KLIENTA przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. Klient dokonujący 

zakupu przy pomocy karty, może otrzymać wyłącznie paragon fiskalny lub fakturę VAT. 
6. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie lub korzystaniu z usług w obniżonej cenie w CM Swiss 

Medicus jest okazanie KARTY STAŁEGO KLIENTA. 
7. Rabaty z dwóch lub więcej KART STAŁEGO PACJENTA czy innych promocji nie objętych tym regulaminem 

nie sumują się. 
8. Rabaty wynikające z KART STAŁEGO KLIENTA nie dotyczą usług w już obniżonych cenach. 
9. Operator Centrum Medycznego Swiss Medicus spółka Swiss-Medica sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie 

prawo do anulowania rabatów wynikających z KART STAŁEGO KLIENTA dla niektórych usług. 
10. W CM Swiss Medicus prowadzone są okresowe promocje cenowe dla wszystkich klientów, na wybrane 

usługi. W przypadku kiedy dana usługa jest objęta taką promocją posiadaczowi KARTY STAŁEGO KLIENTA 
nie przysługuje rabat. 

http://www.swissmedicus.pl
https://www.facebook.com/swissmedicus


 

Centrum Medyczne Swiss Medicus 
ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź 

tel.: 42 209 30 50, 609 074 074 
www.swissmedicus.pl 

 

 
2 

19 sierpnia 2014 
 

11. KARTA uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację KARTY lub właściciela, nie będzie 
honorowana. 

12. W razie zniszczenia lub zagubienia KARTA STAŁEGO KLIENTA nie podlega wymianie. 
13. Operator Centrum Medycznego Swiss Medicus spółka Swiss-Medica sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie 

prawo zmian w Regulaminie KARTY STAŁEGO KLIENTA. 
14. Na wybrane usługi w Centrum Medycznym Swiss Medicus mogą obowiązywać inne rabaty, niż 

wynikające z posiadanej KARTY STAŁEGO KLIENTA. 
15. Każdemu użytkownikowi KARTY STAŁEGO KLIENTA przysługuje prawo do wglądu i edytowania swoich 

danych udostępnionych CM Swiss Medicus przy otrzymywaniu KARTY STAŁEGO KLIENTA. 
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2014 r. 
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