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REGULAMIN KARTY STAŁEGO PACJENTA 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

§ 1    

Wystawcą i właścicielem Karty Stałego Pacjenta jest Dolnośląskie Centrum Ginekologii sp. Z o.o., 

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców śląskich 48, 53-333 Wrocław, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego przez sąd rejonowy we Wrocławiu wydział 

gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem: KRS 0000753662, NIP: 8992853051, 

Regon: 381709051 

§ 2    

  

Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą użytkowników Karty Stałego Pacjenta. 

Użytkownikiem jest osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia 

niniejszego regulaminu. 

  

§ 3  

Osobą uprawnioną do korzystania z karty jest użytkownik, który otrzymał kartę od 

Dolnośląskiego Centrum Ginekologii sp. z o.o.. Osobami uprawnionymi do wydawania Karty 

Stałego Pacjenta są pracownicy Dolnośląskiego Centrum Ginekologii sp. z o.o. zarówno personel 

rejestracji, personel medyczny, personel lekarski jak również personel administracyjny.  

 

§ 4 

 

Warunkiem skorzystania z karty jest okazanie przez właściciela karty przed dokonaniem 

płatności za usługę. Użytkownik karty otrzymuje 5 % zniżki na WSZYSTKIE usługi oferowane w 

Dolnośląskim Centrum Ginekologii sp. Z o.o., Karta Stałego Pacjenta obejmuje bezterminową 

zniżkę. Zakres zniżek może zostać zmodyfikowany w trakcie obowiązywania Karty 

StałegoPacjenta. Dolnośląskie Centrum Ginekologii sp. Z o.o., zastrzega sobie prawo do zmian 

w zakresie zniżek i zobowiązuje się poinformować pacjentów za porśrednictwem strony 

www.dcg.wroclaw.pl Wystawca ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych 

zasad przyznawania rabatu przez zarząd spółki. 

§ 5   

  

Regulamin użytkowania Karty Stałego Pacjenta Dolnośląskiego Centrum Ginekologii sp. Z o.o. 

jest podany do publicznej wiadomości na stronie www.dcg.wroclaw.pl Rabaty związane z Kartą 

Stałego Pacjenta nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi przez Pacjenta 

Dolnośląskiego Centrum Ginekologii sp. Z o.o. 

§ 6  

http://www.dcg.wroclaw.pl/
http://www.dcg.wroclaw.pl/
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2 

 

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Dolnośląskie Centrum Ginekologii Sp. z o.o. 

jest lokal przy ul. Powstańców Śląkich 48 we Wrocławiu (53-333).  

 

POSTĘPOWANIA KOŃCOWE 

§ 7 

Pacjenci, którzy przujmują Kartę Stałego Pacjenta wyrażają tym samym, zgodę że zapoznali 

się z niniejszym regulaminem dostępny na stronie dcg.wroclaw.pl oraz bezpośrednio w 

placówce Dolnośląskiego Centrum Ginekologii i Zdrowia Rodziny. Wystawca ma prawo do 

zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Regulamin wchodzi 

w życie od 15.06.2020 r.  

 


