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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A Klamega Otthonápolási Nővérközvetítői Szolgálat (székhely: 2660 Balassagyarmat, Óváros 

tér 21/a., elérhetőségek: +36 20 266 9199, info@klamegaotthonapolas.hu, 

www.klamegaotthonapolas.hu, nyilvántartási szám: 16629367, adószám: 65601255-1-32) 

képviselő: Némethné Hegedűs Melinda egyéni vállalkozó mint egészségügyi szolgáltató, a 

megrendelő mint Ügyfél, vagy hozzátartozója által igénybe vett, egyedi ápolási szerződésben  

rögzített privát finanszírozású egészségügyi szolgáltatások igénybevételét a jelen Általános 

Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák. 

A Szerződéskötéssel a Felek, privát egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási 

jogviszonyt létesítenek. A Szerződés részletezi a Szolgálat által teljesítendő egészségügyi 

szolgáltatásokat, és azok díjszabását. 

A Szolgálat privát finanszírozású egészségügyi szolgáltatásainak árait a közzétett árjegyzék 

tartalmazza.  

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, 

megértette, tudomásul vette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

A munkavállaló tevékenységét önállóan végzi, azért a megbízót felelősség nem terheli. 

 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS 

Az egészségügyi szolgáltatás helyszíne az Ügyfél által megjelölt, a Szerződésben rögzített 

helyszín.   

A Szerződésben rögzített szolgáltatások megvalósulásához a szerződött Felek 

együttműködése szükséges. 

Az egészségügyi szolgáltatás alapját a Szerződés mellékleteként kezelendő Ápolási 

Anamnézis adja. A Szolgálat nem kötelezhető olyan tevékenység elvégzésére, amit a 

Szerződés nem tartalmaz. 
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EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE - LEMONDÁSA 

A Szerződéskötést követően a Szolgálat által delegált egészségügyi szakdolgozó nyújtja a 

Szerződésben részletezett egészségügyi szolgáltatásokat. 

A Szerződésben konkrét feladatra, időre igényelt szolgáltatások a teljesítést követően 

teljesítettnek minősülnek és az Ügyfél köteles a Szerződésben meghatározott összeget, 

(részösszeget) a számla kiállítása utáni két munkanapon belül a szolgáltatást nyújtó 

számlájára utalni. 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megvalósult szolgáltatások díjának ki nem egyenlítése 

büntetőfeljelentést von maga után. 

A Felek közös megegyezéssel bármikor azonnali hatállyal felbonthatják a Szerződést, amely 

esetben a díj időarányosan jár.    

  

Balassagyarmat, 2015. március 02. 

Klamega Otthonápolási Szolgálat 
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