
Pravidlá používania darčekových poukazov ASSIDUO 
- podmienky akceptácie a použitia darčekových poukazov - 

 
 
1. Vydavateľom darčekových poukazov je spoločnosť IBDcentrum s.r.o., so sídlom Cintorínska 3/b, 

811 08 Bratislava, IČO: 47 816 821 (ďalej len „vydavateľ“). Aktuálne platné vzory vydaných 
darčekových poukazov sú zverejnené na webovom sídle vydavateľa www.assiduo.sk a zároveň sú 
k dispozícii na recepcii vydavateľa v priestoroch jeho sídla.  

2. Darčekové poukazy sú vydávané v hodnote 39,90 €, 50 €, 250 €, sú prenosné a môžu byť využité 
výlučne fyzickou osobou predložením jeho originálu. 

3. Každý darčekový poukaz má vlastný identifikátor – číselný (čiarový kód) kód. 
4. Darčekové poukazy je možné objednať prostredníctvom objednávkového formuláru alebo na 

telefónnom čísle zverejnenom na webovom sídle www.assiduo.sk alebo osobne zakúpiť 
v priestoroch sídla vydavateľa.  

5. Darčekové poukazy je možné uplatniť a predložiť fyzicky na platenie len v termíne platnosti 
darčekového poukazu, ktorý je uvedený na jeho zadnej strane. 

6. Darčekový poukaz je možné uplatniť a využiť výlučne na zdravotné výkony a nadštandardné 
výkony nehradené zdravotnou poisťovňou. 

7. Použitie darčekového poukazu spočíva v úhrade ceny zdravotných výkonov alebo ich časti tak, že 
nominálna hodnota darčekového poukazu alebo poukazov sa započítava na cenu zdravotného 
výkonu alebo výkonov, za ktorý alebo ktoré sa uplatňuje. 

8. Darčekový poukaz nie je vymeniteľný za peniaze alebo inú hotovosť a je možné ho použiť iba raz. 
Z darčekového poukazu sa nevydáva. Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za darčekový 
poukaz s iným termínom platnosti. 

9. Pokiaľ je cena výkonov, na ktoré je možné darčekový poukaz využiť vyššia ako hodnota 
darčekového poukazu, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou pri platbe 
za zdravotný výkon. 

10. Pri úhrade zdravotných výkonov je možné použiť viacero darčekových poukazov, ako aj 
kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukazov rôznych hodnôt. 

11. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekového poukazu neposkytuje vydavateľ nový a/alebo 
náhradný darčekový poukaz. 

12. Darčekový poukaz je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.  
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