
Regulamin Programu w placówkach ENEL-MED: 
1. ENEL-MED będzie udzielał przy zakupie oferowanych przez niego usług stałego rabatu w wysokości 10% (słownie: 
dziesięć procent) Klientom, dokonującym płatności za pomocą kart kredytowej i karty debetowej MasterCard. 
2. Usługi, na które ENEL-MED udziela rabatu to: 
- konsultacje lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, analizy laboratoryjne, 
- diagnostyka: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG, USG Doppler, RTG, EKG, Echo 
serca, Spirometria, Holter i in., 
- stomatologia: zachowawcza, dziecięca, ortodoncja, protetyka, implantologia, periodontologia, chirurgia 
stomatologiczna, gabinet higieny, 
- zabiegi operacyjne w Szpitalach ENEL-MED (z wyłączeniem kosztów anestezjologii i hospitalizacji). 
3. Wszystkie rabaty, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą kosztów materiałowych. 
4. Rabat, o którym mowa w ust. 1. nie będzie łączony z innymi rabatami oferowanymi przez ENEL-MED w dniu 
sprzedaży lub złożenia zamówienia. Klient będzie miał prawo dokonać wyboru, z którego rabatu lub promocji korzysta. 
5. Rabaty są udzielane przy płatności kartami: 
- MasterCard Gold 
- MasterCard Platinum 
- MasterCard World 
- MasterCard World Signia 
- MasterCard World Elite 
- MasterCard Business 
- MasterCard Professional 
6. Z rabatu można skorzystać w oddziałach własnych i szpitalach ENEL-MED. 
Przychodnie ENEL-MED.: 

 Warszawa, Oddział Arkadia, Al. Jana Pawła II 82 

 Warszawa, Oddział Atrium, Al. Jana Pawła II 29 

 Warszawa, Oddział Blue City, Al. Jerozolimskie 179 

 Warszawa, Oddział Domaniewska, ul. Domaniewska 49 

 Warszawa, Oddział Puławska, ul. Puławska 326 

 Warszawa, Oddział Zacisze, ul. Gilarska 86c 

 Warszawa, Oddział Postępu, ul. Postępu 6 

 Warszawa, Oddział Promenada, ul. Ostrobramska 75c 

 Gdańsk, Oddział Grunwaldzka, Al. Grunwaldzka 163 

 Kraków, Oddział Galeria Krakowska, Pawia 5 

 Łódź, Oddział Manufaktura, Drewnowska 58 

 Poznań, Oddział Kupiec Poznański, Plac Wiosny Ludów 2 

 Wrocław, Oddział Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śląskich 2-4 

 Wrocław, Oddział West Gate, ul. Lotnicza 12 

 Katowice, Oddział Chorzowska, ul. Chorzowska 152 

 Katowice, Oddział Ligocka, ul. Ligocka 103 
Szpitale ENEL -MED.: 

 Warszawa, Szpital Zacisze, Gilarska 86C 

 Warszawa, Szpital Centrum, al. Solidarności 128 
7. W przypadku otrzymania przez Bank reklamacji dotyczącej nieudzielania stałego lub/i okresowego rabatu Klientowi 
przez ENEL-MED, Bank ma prawo zgłoszenia tej reklamacji w ENEL-MED. ENEL-MED. ma obowiązek ustosunkować 
się w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez Bank. 
8. W przypadku uznania takiej reklamacji za uzasadnioną, ENEL-MED jest zobowiązany do zwrotu Klientowi różnicy 
pomiędzy ceną faktycznie przez Klienta zapłaconą, a ceną z uwzględnieniem rabatu. Zwrot różnicy nastąpi po okazaniu 
paragonu w placówce handlowej ENEL-MED, w której nastąpiła zapłata. 
9. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące udzielania rabatów w Placówkach ENEL-MED, a zwłaszcza co do 
rodzaju produktów objętych rabatem rozpatrywać będzie ENEL-MED. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące płatności i 
obciążenia kart MasterCard rozpatrywać będzie Boson Michał Wieteska. Reklamacja Klienta Banku zostanie 
przekazana do ENEL-MED gdy zakres reklamacji będzie dotyczył rodzaju produktu, zaś jeśli reklamacja odnosiła się 
będzie do płatności za towar właściwym do jej rozpatrzenia będzie Bank. Jeśli reklamacja będzie odnosiła się zarówno 
do ceny jak i rodzaju produktu wówczas zostanie rozpatrzona najpierw przez ENEL-MED, a następnie przez Bank. 
Odpowiedź na reklamacje Klienta będzie sporządzana przez Bank i przekazywana do wiadomości ENEL-MED. 
10. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieudzielania rabatu lub jego nieprawidłowego rozliczenia przez 

ENELMED 


