
 
 

Potwierdzenie zakupu kwotowego pakietu opieki medycznej 

• Pakiet o wartości 2000 zł (10% zniżki przez 12 miesięcy)* 

• Pakiet o wartości 5000 zł (15% zniżki przez 18 miesięcy)*  

Sprzedawca: Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa 

Kupujący:  

 

Imię i nazwisko: 
 

PESEL albo data urodzenia:  
 

Numer MRN: 

Adres zamieszkania: 
 

Czy kupujący będzie korzystać z pakietu? TAK / NIE*  

Osoby upoważnione do korzystania z pakietu*:  

1) Imię i nazwisko: 
 

PESEL albo data urodzenia:  
 

Numer MRN: 

Adres zamieszkania: 
 

2) Imię i nazwisko: 
 

PESEL albo data urodzenia:  
 

Numer MRN: 

Adres zamieszkania: 
 

3) Imię i nazwisko: 
 

PESEL albo data urodzenia: 
 

Numer MRN: 

Adres zamieszkania: 
 

4) Imię i nazwisko: 
 

PESEL albo data urodzenia: 
 

Numer MRN: 

Adres zamieszkania: 
 

5) Imię i nazwisko: 
 

PESEL albo data urodzenia: 
 

Numer MRN: 

Adres zamieszkania: 
 

*niepotrzebne skreślić 

Kupujący niniejszym potwierdza, że przed wykupieniem pakietu otrzymał egzemplarz Regulaminu 
sprzedaży pakietów opieki medycznej Centrum Zdrowej Skóry o wartości 2000 i 5000 zł, wersja 3/2017.  

 

………………………………………                                    ………………………………………. 

Data i podpis kupującego      Podpis pracownika recepcji 



 
 

Regulamin 
sprzedaży kwotowych pakietów opieki medycznej Centrum Zdrowej Skóry  

o wartości 2000 i 5000 zł, wersja 3/2017 
  

§ 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedawcy pakietu opieki 
medycznej Centrum Zdrowej Skóry. Sprzedawcą jest Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
pod numerem KRS 0000189581.  

§ 2. Przez zakup pakietu kupujący nabywa prawo do korzystania z usług medycznych zakładu leczniczego 
pod nazwą „Centrum Zdrowej Skóry”, przy ul. Racławickiej 27 w Warszawie, za odpowiednią zniżką w 
stosunku do ceny cennikowej sprzedawcy. Zniżka obejmuje również nabycie produktów kosmetycznych 
oraz produktów niemedycznych w tej placówce.  

§ 3. Kupujący może kupić pakiet o wartości 2000 lub 5000 zł. Pakiety o danej wartości różnią się 
okresem obowiązywania i wysokością zniżek według następującej tabeli. 

Wartość pakietu 

 

Wysokość zniżki Okres obowiązywania pakietu 

2000 zł 10% 12 miesięcy - od zakupu  

5000 zł 15% 18 miesięcy - od zakupu 

§ 4. Przy zakupie pakietu kupujący może wskazać osoby, które będą mogły korzystać z pakietu. W 
przypadku takiego wskazania kupujący określa, czy sam również będzie korzystał z pakietu.  

§ 5. Przed zakupem pakietu kupujący otrzyma tekst niniejszego regulaminu za pokwitowaniem.  

§ 6. Przy zawarciu umowy kupujący podpisze dwa egzemplarze potwierdzenia zakupu. 

§ 7. Z pakietu można korzystać w okresie jego obowiązywania. Środki niewykorzystane w ramach 
pakietu, po jego wygaśnięciu, nie podlegają zwrotowi. 

§ 8. Osoba upoważniona do korzystania z pakietu, na którym pozostają niewykorzystane środki, może u 
sprzedawcy zakupić usługę, której cena przewyższa wartość tych środków, dopłacając różnicę. 
Zakupiona w ten sposób usługa będzie w całości objęta zniżką wynikającą z pakietu.  

§ 9. Aktualny cennik sprzedawcy dostępny jest w recepcji Centrum Zdrowej Skóry.  

§ 10. 1. Rozpoczęcie korzystania z pakietu przez kupującego może nastąpić natychmiast po zapłacie ceny 
zakupu. Jeśli kupujący przy zakupie wskazuje osoby upoważnione do korzystania z pakietu, każda z tych 
osób może rozpocząć korzystanie z pakietu po upływie dwudziestu czterech godzin od zapłaty.  

2. W przypadku zakupu online możliwość korzystania z pakietu powstaje po upływie trzech dni 
roboczych następujących po dacie płatności. 

§ 11. W okresie obowiązywania pakietu kupujący może dowolnie zmienić wskazanie osób 
upoważnionych do korzystania z pakietu składając podpisany wniosek, zawierający wskazanie wartości 
pakietu, datę zakupu oraz imię, nazwisko, PESEL (albo datę urodzenia) i adres: kupującego oraz osoby 
wykreślanej z pakietu lub włączanej do pakietu, w recepcji Centrum Zdrowej Skóry (albo innej placówki 
sprzedawcy) lub przesyłając scan takiego wniosku na adres dak@damian.pl. Formularz wniosku 
dostępny jest w recepcji Centrum Zdrowej Skóry oraz do ściągnięcia na stronie: www.damian.pl. Zmiana 
osób upoważnionych do korzystania z pakietu następuje w ciągu dwudziestu czterech godzin od chwili 
otrzymania przez sprzedawcę kompletnego wniosku. Wniosek realizowany jest w dni robocze. 

§ 12. Kupujący oraz każda z osób upoważnionych do korzystania z pakietu ma prawo uzyskać od 
sprzedawcy informację o wysokości niewykorzystanych środków na pakiecie. Dane o liczbie osób 
upoważnionych do korzystania z pakietu oraz dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby 
upoważnionej do korzystania z pakietu sprzedawca może udostępnić jedynie kupującemu. Informację o 
skorzystaniu przez daną osobę z pakietu sprzedawca może udostępnić jedynie temu, kogo osoba ta 
upoważniła na piśmie do zasięgania informacji o jej stanie zdrowia i udzielonych jej świadczeniach 
zdrowotnych. 

mailto:dak@damian.pl
http://www.damian.pl/


 
 
§ 13. Reklamacje należy kierować na adres: reklamacje@damian.pl lub na pisemnie na adres Centrum 
Zdrowej Skóry. Reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 30 dni od jej otrzymania. Termin ten nie 
biegnie, jeśli skarżący nie wykazał umocowania do działania w imieniu kupującego lub osoby 
upoważnionej do korzystania z pakietu lub nie przedstawił informacji umożliwiających rozpoznanie 
reklamacji. W takim wypadku zostanie wezwany do uzupełnienia reklamacji. Termin ten rozpocznie bieg 
z chwilą uzupełnienia reklamacji przez skarżącego. 
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ZGŁOSZENIE 
ZMIANY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KORZYSTANIA Z KWOTOWEGO PAKIETU OPIEKI MEDYCZNEJ 

CENTRUM ZDROWEJ SKÓRY 
 

Wartość zakupionego pakietu: 2000 zł*, 5000 zł* 

Data zakupu (według potwierdzenia): ………………………….. 

Dane kupującego: 

Imię: ………………………………………………………………………………………  

nazwisko: ………………………………………………………………………………  

PESEL lub data urodzenia: ………………………  

Nr MRN …………………………………………… 

 

Dane osoby zgłaszanej do korzystania z pakietu*: 

 

Imię: ……………………………………………………………..  

nazwisko: …………………… 

……………………………  

PESEL** lub data urodzenia: ……………………….. 

…………………………………………………………………………………………….……… 

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Dane osoby wykreślanej*: 

Imię: ……………………………………………………………..  

nazwisko: …………………… 

……………………………  

PESEL** lub data urodzenia: ……………………….. 

…………………………………………………………………………………………….……… 

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

* niepotrzebne skreślić 

**W przypadku obcokrajowca nieposiadającego PESEL należy wpisać numer paszportu. 

 

 

………………………………………                                    ………………………………………. 

Data i podpis kupującego      Podpis pracownika recepcji 


