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1. KONZULTACE  

  

■ PODMÍNKY STORNOVÁNÍ 1. KONZULTACE 

□ Nezaplacená zaslaná faktura klientovi – 0 € 

□ Změna termínu 1. konzultace – 0 € 

□ Zrušení termínu potvrzené 1. konzultace – částka je nevratná v plné výši 

 
 

           CYKLUS S DAROVANÝMI EMBRYI  
  
Při léčebném cyklu s darovanými embryi hradí klient rezervační poplatek 500 €, rezervační poplatek má platnost 

6 měsíců ode dne vystavení rezervační zálohové faktury.  

Pokud klient: 

■ MÁ NADÁLE ZÁJEM O REZERVACI POTVRZENÝCH EMBRYÍ 

□ Ale už uplynula doba splatnosti 6 měsíců, lze rezervaci na žádost klienta prodloužit díky uhrazení 
poplatku za roční úchovu biologického materiálnu ve výši 150 €. 

■ RUŠÍ LÉČBU ZE ZÁVAŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ 

□ Pokud je léčba přerušena ze závažných zdravotních důvodů, které klientka podloží písemným 
vyjádřením lékaře, vrací se rezervační poplatek 500 € v plné výši. 

■ Z VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ 

□ Pokud je léčba přerušena z vlastního rozhodnutí, rezervační poplatek 500 € se nevrací. 

  
 

          CYKLUS S DAROVANÝMI VAJÍČKY 
  
Při léčebném cyklu s darovanými vajíčky hradí klient rezervační poplatek 500 € vždy po potvrzení termínu léčby. 

Je-li termín OPU dárkyně nabídnutý a potvrzený v kratší lhůtě než 8 týdnů do OPU dárkyně, je splatná vždy 
celková částka za léčbu. 

Pokud klient přeruší léčbu a stornuje se tak rezervovaný termín OPU dárkyně: 

■ ZE ZÁVAŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ 

□ Pokud je léčba přerušena ze závažných zdravotních důvodů, které klientka podloží písemným 
vyjádřením lékaře, vrací se rezervační poplatek 500 € v plné výši. 

□ V případě, že již byl uhrazen doplatek 4 300 € za léčbu a pacientka se závažných důvodů musí léčbu zrušit, 

částka se jí vrací. 

■ Z VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ 

□ Pokud je léčba přerušena z vlastního rozhodnutí, rezervační poplatek 500 € se nevrací. 

□ V případě, že již byl uhrazen doplatek 4 300 € za léčbu a pacientka chce léčbu zrušit z vlastního rozhodnutí, 

částka se jí nevrací. 
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