
Regulamin wpłaty zaliczki na poczet wykonywanych zabiegów w Pracowni Endoskopii 

Przewodu Pokarmowego w NZOZ Gastro-Med. s.c. 

 

Szanowny Pacjencie, 

 

Z uwagi na długi czas oczekiwania na badania endoskopowe, jak również ze względu na organizację 

pracy całego zespołu medycznego - w naszej placówce wymagamy wpłacenia zaliczki do 5 dni roboczych 

od zarejestrowania się na badanie. 

 

Terminowa wpłata zaliczki jest gwarancją rezerwacji terminu badania. Nieopłacenie zaliczki w ww. 

terminie powoduje skreślenie zarezerwowanego terminu, bez dodatkowego poinformowania przez 

naszą rejestrację. 

 

Zaliczki można dokonać: 

- w przypadku rejestracji osobistej – blikiem, gotówką lub kartą w rejestracji przychodni w godzinach 

pracy przychodni. 

- w przypadku rejestracji telefonicznej – blikiem lub przelewem bankowym na rachunek:  

Bank Pekao 68 1240 2959 1111 0010 0347 5178. W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko 

pacjenta oraz datę planowanej usługi. 

 

Wysokość zaliczki wynosi: 

Badanie endoskopowe – 100zł 

Badanie endoskopowe podwójne – 200 zł 

Badanie endoskopowe w znieczuleniu dożylnym – 200zł 

Badanie endoskopowe podwójne w znieczuleniu dożylnym – 400 zł 

 

Pacjent bez kosztowo może odwołać lub przesunąć rezerwację do 5 dni przed zabiegiem.  

Może dokonać tego:  

telefonicznie/sms pod nr: 667 874 964; 

mailowo: rejestracja@gastromed.katowice.pl; 

poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie: https://www.gastromed.katowice.pl/kontakt/ 

 

Utrata zaliczki następuje przy: 

- anulowaniu rezerwacji później niż 5 dni przed zaplanowanym terminem badania  

- niezgłoszeniu się pacjenta na badanie 

- przesunięcie rezerwacji później niż 5 dni przed zaplanowanym terminem badania jest jednoznaczne                

z anulowaniem rezerwacji. 

 

Zwrot zaliczki: 

Zaliczka zostanie zwrócona jeżeli pacjent przedstawi zaświadczenie lekarskie lub L4. 

Zaliczka zostaje zwrócona w formie w jakiej została wpłacona. 

Zwrot zaliczki możliwy jest za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury 

zaliczkowej. 

W przypadku nieposiadania ww. dokumentów, zwrot zaliczki możliwy jest po podpisaniu protokołu 

przyjęcia zwrotu. 

 

Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

Regulamin wpłaty zaliczki na poczet wykonywanych zabiegów w Pracowni Endoskopii Przewodu 

Pokarmowego wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 roku i ma zastosowanie do usług medycznych 

rezerwowanych od tego dnia. 

 
 
 


