Jsem nová

KLIENTSKÁ KARTA
Lékárny
Klatovské nemocnice
V Lékárně Klatovské nemocnice můžete požádat o vydání klientské karty. S její pomocí chceme
zvyšovat úroveň odborné lékárenské péče, optimalizovat léčbu, volit vhodnou aktivní prevenci
a předcházet možným komplikacím spojených s užíváním léčiv. S klientskou kartou můžete navíc
získat mnohé úspory a výhody.

Jak si kartu pořídit? Samozřejmě zdarma ...





klientskou kartu Vám na požádání vydáme v Lékárně Klatovské nemocnice
pro vydání klientské karty potřebujeme Váš písemný souhlas se zpracováním osobních
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Příslušný formulář Vám
poskytneme v naší lékárně nebo si ho můžete stáhnout odklikem zde: Souhlas.pdf
klientskou kartu obdržíte zdarma

Jaké jsou výhody klientské karty? Mnohé nové ...















Klientská karta je přenosná, může ji uplatnit kdokoliv, komu ji svěříte, jak při výběru léků
na recept, tak při nákupu léčivých přípravků a doplňkového sortimentu
pokud máte zájem sledovat bezpečnost Vaší léčby (zejména při užívání více léků
najednou), je nutné, abyste používal/a Vaši klientskou kartu pouze Vy
při výdeji léčiv na předpis získáte slevu 5% z doplatku (za léčiva částečně hrazená
zdravotní pojišťovnou i léčiva pojišťovnou nehrazená)
při zakoupení volně prodejných přípravků a doplňkového sortimentu získáte slevu 5%
z celkové částky
za každých 10 Kč zaplacených za volně prodejné přípravky a doplňkový sortiment a za
léčiva nehrazená zdravotní pojišťovnou získáte 1 bod na bodové konto klientské karty
body se Vám načítají bez ohledu na to, zda platíte hotově nebo platební kartou
výši Vašeho bodového konta Vám sdělí na požádání lékárník nebo farmaceutický asistent,
je rovněž uvedena na účtence
pokud počet bodů na Vašem bodovém kontě přesáhne 200, máte možnost za ně vybrat
nehrazená a volně prodejná léčiva a další přípravky z našeho sortimentu
čerpání slev je možné pouze při platbě v hotovosti (ne při platbě platební kartou)
při nákupu náhrad mateřského mléka pro děti od 0 do 6 měsíců nelze uplatnit výhody
klientské karty
klientská karta Vás k ničemu nezavazuje, záleží jen na Vašem rozhodnutí, zda o ni
požádáte a budete výhody s ní spojené využívat
pokud klientskou kartu ztratíte, můžete při nejbližší příležitosti požádat v lékárně
o zablokování staré a vydání nové klientské karty, které je opět zdarma
všechny Vámi poskytnuté údaje pro vydání karty podléhají zákonu č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a je s nimi dle tohoto zákona nakládáno
pokud nemáte nadále zájem využívat výhody klientské karty, můžete kartu znehodnotit
a požádat o vyřazení z databáze, a to osobně v Lékárně Klatovské nemocnice, nebo
elektronicky na adrese lekarna@nemkt.cz

