Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.
Na Slupi 448/6
128 00 Praha 2

POPLATKY ZA UBYTOVACÍ SLUŽBY
Lůžko na pokoji typu Nadstandard
Tyto pokoje mají vlastní sociální zařízení s umyvadlem, sprchovým koutem a WC. Na pokoji
je k dispozici televize a lednička. Jsou vybaveny polohovacími lůžky s antidekubitními
matracemi. Pacient má možnost výběru stravy (pokud nemá dietní omezení) a pokrmy jsou
podávány ve zvláštních servírovacích setech.

1- lůžkový pokoj
2- lůžkový pokoj

1 den

30 dnů

800 Kč
600 Kč

24 000 Kč
18 000 Kč

Lůžko na pokoji typu Standard+
Tyto pokoje jsou třílůžkové, nemají vlastní sociální zařízení. Na pokoji je k dispozici televize
a lednička. Jsou vybaveny polohovatelnými lůžky s antidekubitními matracemi.

3- lůžkový pokoj

1 den

30 dnů

200 Kč

6 000 Kč

Lůžko na pokoji typu Standard
Tyto pokoje jsou třílůžkové, nemají vlastní sociální zařízení. Jsou vybaveny polohovatelnými
lůžky s antidekubitními matracemi.

3- lůžkový pokoj

1 den

30 dnů

150 Kč

4 500 Kč

ÚHRADA POBYTU
Splatnost zálohy: do 5. dne od data vystavení faktury
Poplatky se vybírají formou zálohy na 1 kalendářní měsíc.
Způsob úhrady: bankovním převodem na účet č. 8440919009/2700
(VS rodné číslo pacienta).
v hotovosti na recepci Nemocnice sv. Alžběty (v přízemí)
Vyúčtování za ukončený kalendářní měsíc a rozpis platby na nadcházející kalendářní měsíc se
vyzvedávají na recepci Nemocnice sv. Alžběty. Rovněž je možné Vám rozpis platby zaslat
prostřednictvím e-mailu.
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Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.
Na Slupi 448/6
128 00 Praha 2
Vyúčtování zálohy: Vyúčtování záloh podle skutečného počtu dnů pobytu se provádí do
deseti dnů od propuštění.
Závěrečné vyúčtování žádá pacient zaslat převodem na bankovní účet* nebo poštovní
poukázkou na níže uvedenou adresu* (*škrtněte nevyhovující).
V případě výběru poštovní poukázky uveďte prosím adresu nebo číslo bankovního účtu:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Pacient tímto potvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými podmínkami a vyjadřuje s nimi svůj
souhlas.

V Praze dne ………………………

.…..………….…………………
jméno a příjmení pacienta, podpis
datum narození:
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