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tel. 61 86220 25  

Regulamin korzystania z Karnetu Rehabilitacyjnego 

 Definicja 

Karnet rehabilitacyjny – karta, która służy jako dowód wykupienia i uregulowania zapłaty za zabiegi 

fizjoterapeutyczne w prywatnym ambulatorium NZOZ Klinika Promienista w cenie promocyjnej, 

oraz dokumentująca skorzystanie z wykupionych zabiegów 

 

1. Karnet rehabilitacyjny obowiązuje w NZOZ Klinika Promienista z siedzibą w Poznaniu,                           

ul. Promienista 98 

2. Karnet rehabilitacyjny przeznaczony jest dla pacjentów NZOZ Klinika Promienista w zakresie usług 

fizjoterapeutycznych w prywatnym ambulatorium. 

3. Celem karnetu rehabilitacyjnego jest potwierdzenie wykupienia, uregulowania opłaty i 

wykorzystania 7 zabiegów fizjoterapeutycznych w promocyjnej cenie 90 zł za każdą sesję 

fizjoterapeutyczną. 

 

Zasady korzystania z Karnetu Rehabilitacyjnego 

1. Każdy Pacjent NZOZ Klinika Promienista może wykupić karnet rehabilitacyjny obejmujący 7 

zabiegów fizjoterapeutycznych w promocyjnej cenie 90 zł za każdą sesję. Łączna Wartość karnetu 

wynosi 630 zł.  

W razie potrzeby (wskazania Fizjoterapeuty, wyraźna prośba Pacjenta) Pacjent może do karnetu 

dokupić max. 3 dodatkowe zabiegi w cenie promocyjnej 90 zł za sesję fizjoterapeutyczną. W tym 

przypadku łączna cena karnetu wyniesie 900 zł. 

2. Pacjent nabywa Karnet Rehabilitacyjny w rejestracji NZOZ Klinika Promienista, gdzie reguluje 

opłatę.  

Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest pieczątka i podpis rejestratorki medycznej przyjmującej 

zapłatę, składany na karnecie rehabilitacyjnym. 

Pacjent otrzymuje paragon fiskalny. 

3. Po uiszczeniu opłaty Pacjent udaje się z Karnetem Rehabilitacyjnym do gabinetu fizjoterapii. 

Po zakończeniu każdej sesji fizjoterapeutycznej zarówno Terapeuta jak i Pacjent składają podpisy na 

Karnecie. Po zakończeniu pierwszego zabiegu fizjoterapeutycznego Karnet Rehabilitacyjny 

pozostaje w gabinecie fizjoterapeuty. 

4. Termin kolejnej sesji terapeutycznej Pacjent ustala w rejestracji, po uprzedniej konsultacji z 

Fizjoterapeutą. 

5. Po wyczerpaniu zabiegów wykupionych w ramach Karnetu Rehabilitacyjnego, Fizjoterapeuta zwraca 

Karnet do Rejestracji w celu dołączenia do dokumentacji medycznej. 

6. Karnet Rehabilitacyjny Pacjent powinien wykorzystać  w ciągu 3 miesięcy od momentu wykupu; 

tylko sytuacje nadzwyczajne (długotrwała choroba Pacjenta; nieprzewidziane okoliczności ze strony 

NZOZ Klinika Promienista uniemożliwiające wykonanie zabiegów) wydłużają ważność Karnetu do 

momentu ustalonego indywidualnie z Fizjoterapeutą 

7. W przypadku sytuacji nieprzewidzianych, uniemożliwiających Pacjentowi wykorzystanie całości 

wykupionych Karnetem zabiegów (stan zdrowia wykluczający korzystanie z dalszych zabiegów) 

NZOZ Klinika Promienista zwróci Pacjentowi kwotę proporcjonalną do niewykorzystanych 

zabiegów. 


