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Kedves Érdeklődő, Kedves Páciensünk! 

A BalanceMED3 Fogászati Kártya beszerzése és használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi 

szabályzatot, esetleges kérdésével kérjük munkanapokon - 9h-17h között - hívja páciens koordinátorunkat (tel: 

1/7800120, vagy a 20/2199827). 

 

 SZABÁLYZAT 

BalanceMED3 Fogászati Kártya használatára 

 

Ön is önfeledten és elégedetten szeretne mosolyogni?  

 

„Harmónia és Minőség Mosolyodért” 

 Szlogenünk prémium kedvezményekkel biztosított minden fogászati kártyatulajdonos 

páciensünk részére. 

Mire, hogyan és hol használható a BalanceMED3 Fogászati Kártya?  

A BalanceMED3 Fogászati Kártya a fogászati ellátás, kezelés és pótlás alábbi tartós 

kedvezményeinek igénybevételére biztosít jogosultságot a BalanceMED3 integrált fogászatán 

(1142 Budapest, Tengerszem u. 2/A) időkorlát nélkül.  

1. Tartós 10% kedvezményt biztosítunk a kártya tulajdonosának, bármely szolgáltatásunk mindenkori 

listaárából.  

2. Speciális kártya akciók kizárólag kártyatulajdonosoknak  

3. Interaktív fogápolás oktatás díjmentesen kártyatulajdonosok gyermekei részére. 

4. Díjmentes fogászati gócszűrés 

5. Díjmentes állapotfelmérés és kezelési konzultáció* 

6. Tájékoztatjuk időszakos akcióinkról, kuponjainkról, szakmai cikkeinkről. 

7. A kártyatulajdonos hozzájárulásával az esedékes szűrésről értesítőt küldünk. 

 

 
*Az állapotfelmérés és kezelési terv költségét jóváírjuk a kezelés díjából, illetve egészséges fogazat esetén természetesen mindig díjmentes 
az állapotfelmérés.  

 

A fogászati kedvezmények felhasználásának feltételei: 

Prevenciós szemléletünk az Ön egészségét helyezi előtérbe, ezért nem kell más tennie, mint a 

féléves fogászati szűrésekre ellátogatnia. Ennek gördülékenységét támogatja a figyelmeztető 

értesítő-szolgálatás, amit Önnek kell a megrendelő űrlapon megigényelnie természetesen 

díjmentesen. Az értesítő-szolgáltatás igénylés esetén Önnek nem szükséges számon tartania, 

hogy mikor kell bejelentkeznie; a kártyatulajdonosi pozíciója biztostíja a kedvezmények 

maximális kihasználhatóságát, amelyre a rendelőnk is ügyel. 
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A BalanceMED3 fogászati Kártya birtokba vételének eljárása.  

A fogászati kártyát az igényléshez szükséges űrlap kitöltését követően térítésmentesen 

személyesen lehet birtokba venni a BalanceMED3 fogászati rendelőjében, vagy postai úton 

(amennyben postán szeretné megrendelni, a szállítást Önnek kell megtérítenie.) Az igénylő 

űrlap megtalálható a www.balancemed3.hu. A birtokba vétel időpontját előzetesen egyeztetni 

szükséges a 1/7800120, vagy a 20/2199827 telefonszámokon. A fogászati kártya átadására 

csak pontosan megadott adatok esetén kerülhet sor.  

A fogászati kártya 2011. augusztus 20.-ig igényelhető DÍJMENTESEN! Ezt követően a 

fogászati kártya kiváltásának költsége 1.000 Ft-ra módosul, amely összeg jóváírásra kerül a 

soron következő kezelés fizetendő díjából, így a kedvezményen felül a kiváltás költsége 

díjmentesíthető. 

A fogászati kártya pótlása. 

A fogászati kártya bármilyen sérülése vagy elvesztése estén új fogászati kártya 

díjmentesen kérhető a pótlási űrlapnak - a BalanceMED3 recepcióján történő - 

személyes kitöltésével, ahol a Páciens a nevére szóló új fogászati kártyát azonnal 

átveheti. A fogászati kártya pótlása, illetve cseréje után a pótolt eredeti fogászati 

kártya véglegesen letiltásra kerül és a továbbiakban nem használható fel.  

A pótlási űrlapon pontosan fel kell tüntetni a megsérült vagy elveszett fogászati kártya 

eredeti számát. Amennyiben az eredet számot a Páciens nem tudja kitölteni, úgy az a 

recepción a fogászati kártyához tartozó név és cím alapján kikérhető. Amennyiben a 

megadott név és cím alapján a recepció nyilvántartásában nem szerepel az adott 

Fogászati Kártya, akkor a csere, illetve pótlás nem lehetséges. 

Kötelezettségek és jogosultságok. 

 A Páciens az igénylő űrlap kitöltésével és aláírásával elfogadja a jelen 

szabályzatában leírtakat.  

  Az igénylő űrlapon a páciensek csak a saját személyes adatait rögzíthetik. 

 A fogászati kártya nem átruházható. 

 A Fogászati Kártya nem fizetőeszköz. 

 A fogászati kártya birtokosok beleegyezése és külön tájékoztatása nélkül a 

BalanceMED3 jogosult a fogászati Kártya jelen szabályzatát bármikor módosítani, 

amennyiben a mindenkor érvényes szabályzatot betekintésre a BalanceMED3 

hozzáférhetővé teszi rendelőjében és a www.balancemed3.hu honlapján. 

 Amennyiben a fogászati kártyával visszaélés történik, a BalanceMED3 jogosult a 

fogászati kártya birtokosának és a visszaélést elkövető személynek fogászati kártya 

használati jogosultságát megszüntetni és a fogászati kártyát, amellyel a visszaélést 

elkövették érvényteleníteni. 

 A fogászati kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért a BalanceMED3 Rendelő nem 

felel, valamint nem tehető felelőssé a fogászati kártya megsérülése vagy elvesztése – 

ideértve az ellopását is - miatti károkért. 

 A fogászati kártya űrlapjának kitöltésével a Páciens beleegyezését adja, hogy az 

űrlapon megadott személyes és egyéb információkat a BalanceMED3 integrált 

fogászati rendelő nyilvántartásába vegye, és informatikai eszközein tárolja, 

feldolgozza. Az adatkezelés és feldolgozás a fogászati kezelés orvos-szakmai 
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információival együtt a Páciensek biztonságát és magas minőségi ellátását hivatottak 

szolgálni. 

 A nyilvántartásban tárolt adatokat a BalanceMED3 Rendelő bizalmasan kezeli, azt 

harmadik félnek nem adja ki. 

 Amennyiben a Páciens az adatainak nyilvántartásba vételéhez nem járul hozzá, vagy 

korábbi hozzájárulását visszavonja, a nevére kiállított fogászati kártya véglegesen 

érvénytelenítésre kerül. 

Jelen szabályzat 2016. március 1-től lép érvénybe és – az esetleges időközi módosításokkal 

együtt - visszavonásig érvényes. 

--- BalanceMED3 Vezetősége --- 


