Ceny sú platné od 01. 01. 2021
Benefitové balíčky

Cena s DPH

Balík Benefit VIP

270,00 €

Balík Benefit VIP *

225,00 €

* platí pre pacientov kapitovaných vo všeobecnej ambulancii AGEL Clinic a klientov, ktorí si prolongujú VIP balík
najneskôr do 30 dní od skončenia platnosti pôvodného VIP balíka
OBSAH BALÍKA:
a)
služby balíka BENEFIT VIP v rozsahu:
(i)
služby osobnej recepčnej – zahŕňa osobnú asistenciu Klientovi počas jeho prítomnosti v budove
kliniky, navigáciu do jednotlivých ambulancií Poskytovateľa, poskytovanie informácií o
benefitoch, zľavách, nových službách a pod.),
(ii)
pitný́ režim počas návštevy zdravotníckeho zariadenia (voda, prípadne minerálna voda podľa
možnosti Poskytovateľa) a teplé nápoje zdarma (káva, čaj),
(iii)
bezplatné parkovanie pred budovou Poskytovateľa (podľa kapacitných možností ́ parkoviska),
(iv)
voľný́ prístup do siete wifi Poskytovateľa,
(v)
detský kútik
b)
jedna lekárska preventívna prehliadka,* nehradená z verejného zdravotného poistenia, v rozsahu:
(i)
komplexné klinické́ vyšetrenie internistom zahŕňajúce anamnézu, fyzikálne vyšetrenie celého
tela, zmeranie,
(ii)
tlaku krvi, pulzovej frekvencie, výpočet BMI,
(iii)
zhotovenie 12 zvodového EKG záznamu s popisom,
(iv)
odbery krvi a vyšetrenie: sedimentácie erytrocytov, krvného obrazu, biochemické́ vyšetrenie
krvi: CRP,
(v)
glukóza, kreatinín, kyselina močová́, cholesterol celkový, HDL, LDL, triacylglyceroly, pečeňové́
enzýmy (AST, ALT), bilirubín, minerály (Na, K),
(vi)
vyšetrenie moču chemicky (Labstix),
(vii)
vyšetrenie stolice na okultné krvácanie (u pacientov nad 50 rokov, u mladších v prípade
pozitívnej rodinnej anamnézy),
(viii)
na základe odporúčania internistu: RTG hrudníka (RTG vyšetrenie pľúc u fajčiarov alebo ak
indikácia vyplynie z klinického vyšetrenia),
[* Preventívnu prehliadku je možné zameniť za interné predoperačné vyšetrenie pred operáciou v Agel
Clinic]
c)
d)
e)
f)
g)

antigénový test na COVID-19 (1x počas trvania VIP balíka);
notifikácie o termíne vyšetrenia prostredníctvom elektronickej pošty alebo SMS;
možnosť on-line objednania do ambulancie;
objednanie vystavenia receptu;
ďalšie zľavy až do výšky 100 % z aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

Poskytnutie zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa nie je podmienené zakúpením balíka nadštandardných
služieb.

V súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa uvedené výkony na žiadosť
pacienta poskytujú ako platené služby za úhradu. AGEL Clinic s.r.o. určuje ceny v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. Zákon o cenách v platnom
znení. AGEL Clinic s.r.o. si vyhradzuje oprávnenie poplatok primerane znížiť/odpustiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

