
Правила Програми лояльності 

ТОВ «Багатопрофільна Клініка Святого Миколая» 
Дата введення поточної версії Правил у дію – 01.02.2022 

 

1. Загальні положення 

1.1 Ці Правила визначають умови та порядок участі у Програмі лояльності ТОВ 

«Багатопрофільна Клініка Святого Миколая» (далі – Програма лояльності, Програма). З 

моменту активації Бонусного рахунку Клієнт стає Учасником Програми, повністю та 

беззастережно приймає ці Правила, зобов'язується їх виконувати та має право на 

отримання Привілеїв відповідно до цих Правил. Правила розміщуються на сайті ТОВ 

«Багатопрофільна Клініка Святого Миколая» https://ksm-clinic.com.ua, а також в інших 

джерелах на розсуд керівництва ТОВ «Багатопрофільна Клініка Святого Миколая». 

1.2 Програма діє з 01.02.2022 та до повного її скасування за рішенням керівництва 

ТОВ «Багатопрофільна Клініка Святого Миколая». 

2. Терміни та визначення 

2.1. «Програма лояльності ТОВ «Багатопрофільна Клініка Святого Миколая» 

(«Програма») — комплекс взаємопов'язаних дій та заходів, що надають можливість 

Учасникам при оплаті медичних послуг у ТОВ «Багатопрофільна Клініка Святого 

Миколая», отримувати Бонуси, що визначають обсяг прав Учасника на отримання 

Привілеїв, що надаються в рамках Програми. 

2.2. «Організатор» — Товариство з обмеженою відповідальністю «Багатопрофільна 

Клініка Святого Миколая» (код ЄДРПОУ 42596380, юридична адреса: 72318, Запорізька 

область, місто Мелітополь, вулиця Брів-ла-Гайард, будинок 19) яке забезпечує надання 

Учасникам Програми Привілеїв, передбачених Правилами. 

2.3 «Учасник» – фізична особа, яка бере участь у Програмі, приймає та дотримується 

цих Правил. 

2.4. «Клієнт» - фізична особа, яка замовляє (набуває) платних медичних послуг у 

Клініках Організатора на умовах договору на свою користь або на користь третьої особи, 

але не здійснила активацію Бонусного рахунку відповідно до Правил Програми. 

2.5. «Карта постійного клієнта» («Карта») — персональна пластикова та/або 

віртуальна карта, що служить для ідентифікації Учасника у Програмі, отримана Учасником 

відповідно до цих Правил, що дозволяє Учаснику списувати та накопичувати Бонуси. 

Термін дії Карти обмежений терміном дії Програми або рішенням Організатора. Карта 

оформлюється співробітником рецепції Клініки Організатора та прив'язується до 

Бонусного рахунку Клієнта у момент його активації. 



2.6. «Привілей» — можливість придбання медичних послуг Організатора з 

фінансовою чи нефінансовою вигодою. Привілеї можуть надаватися методом відкладеної 

знижки - нарахування Бонусів на Бонусний рахунок Учасника Програми та подальшого 

витрачання Учасником накопичених Бонусів при оплаті медичних послуг, які надає 

Організатор і відповідно до Правил. 

2.7. «Бонуси» - розрахункові бонусні одиниці, що зараховуються на Бонусний рахунок 

Учасника за придбання медичних послуг у Організатора відповідно до Правил, а також у 

разі виконання інших умов, визначених Організатором самостійно, які є підставою для 

нарахування Бонусів. Сума нарахованих Бонусів може бути використана Учасником для 

отримання знижки/персональної ціни на медичні послуги, які Організатор надає Учаснику. 

Заміна Бонусів грошовим еквівалентом у натуральному вираженні у Програмі не 

допускається. 

2.8. «Бонусний рахунок» — персональний рахунок, який відкривається Організатором 

у своїй внутрішній інформаційній системі на ім'я Клієнта в момент першого надання 

Клієнту послуги у Клініці Організатора після початку дії Програми, в якому враховується 

кількість накопичених Бонусів та їх використання Учасником Програми. 

2.9. «Активація Бонусного рахунку» - момент, коли Клієнт погоджується на озвучену в 

усній формі пропозицію адміністратора рецепції клініки Організатора на видачу Клієнту 

Карти та проводиться прив'язка Карти до Бонусного рахунку Клієнта. 

2.10. «Сайт Організатора» - інтернет-сайт, розміщений за адресою: https://ksm-

clinic.com.ua 

2.11. «Територія проведення Програми» – Програма діє у клініках Організатора на 

території м. Запоріжжя. 

2.12. Добровільно погоджуючись активувати Бонусний рахунок та стати Учасником 

Програми, Учасник погоджується з умовами Договору публічної оферти про надання 

послуг, що розміщено на Сайті Організатора. 

3. Участь у Програмі 

3.1. Участь у Програмі є добровільною. Надаючи усну згоду на отримання Карти та 

активацію Бонусного рахунку, Клієнт стає Учасником Програми і цим підтверджує своє 

явне, повне та беззастережне прийняття Правил Програми. Активація Бонусного 

рахунку/видача Карти є підтвердженням участі Учасника у Програмі, після чого Учасник 

отримує можливість нарахування та списання Бонусів при оплаті медичних послуг, а 

також можливість отримання інших Привілеїв у Організатора. 

3.2. Карта Учасника не є кредитною, банківською або платіжною карткою, також не є 

платіжним засобом. Бонуси та інші Привілеї, що нараховуються в рамках Програми, не є 



еквівалентом коштів та не підлягають обміну на кошти. Видача готівки з Бонусного 

рахунку Учаснику не проводиться. 

3.3. Організатор має право заблокувати Карту та анулювати Бонусний рахунок в 

односторонньому порядку у випадках недобросовісного використання Карти Учасником 

Програми, а саме: 

3.3.1. Учасник не дотримується/або порушує ці Правила. 

3.3.2. Учасник зловживає правами, що надаються йому в рамках Програми, в тому 

числі вчиняє дії, які Організатор розцінює як шахрайські, обман тощо. 

3.4. При здійсненні Організатором блокування Карти/Бонусного рахунку Учасника 

Програми зупиняється нарахування Учаснику нових Бонусів та можливість використання 

ним раніше нарахованих Бонусів. Рахунок Програми лояльності може бути розблокований 

адміністратором Організатора, якщо причина, що призвела до блокування Бонусного 

рахунку Програми, буде усунена Учасником або їм будуть надані Організатору необхідні 

документи/або пояснення. Перерахунок Бонусов за операціями, здійсненими під час 

блокування Рахунку Програми, не проводиться. 

3.5. У випадках і порядку, що визначаються Організатором самостійно, Організатор 

може перевести Карту в статус «Закрита» без можливості відновлення раніше 

нарахованих Бонусів або з перенесенням раніше нарахованих Бонусів на іншу Карту 

Учасника. 

4. Нарахування Бонусів 

4.1. Бонуси нараховуються на Бонусний рахунок Учасника при оплаті медичних 

послуг у Організатора відповідно до Правил Програми, а також під час виконання 

Учасником інших умов, визначених Організатором самостійно, що є підставою для 

нарахування Бонусів. Бонуси завжди є цілими числами, округлення проводиться 

відповідно до математичних правил. 

4.2. Нарахування Бонусів проводиться автоматично при оплаті медичних послуг, що 

здійснюються у клініках Організатора готівкою або банківською карткою. 

4.3. Бонуси на Бонусний рахунок нараховуються наступного дня після оплати 

Учасником послуг. 

4.4. Правила нарахування Бонусів при купівлі медичних послуг: 

4.4.1. При обліку Бонусів 1 (один) нарахований бонус прирівнюється до 1 (однієї) 

гривні. 

4.4.2. Базове нарахування: розмір нарахованих Бонусів за амбулаторно-поліклінічні 

послуги та лабораторні дослідження (аналізи) відповідає 5% вартості послуг, оплачених 

Учасником готівкою або банківською карткою. За послуги, що надаються в операційній 



та/або хірургічному стаціонарі, комп’ютерну томографію, а також при покупці 

подарункових сертифікатів Бонуси не нараховуються, якщо інші правила не встановлені 

тимчасовою акцією, яку проводить Організатор. 

4.5. Організатор може змінювати розмір нарахованих Бонусів за придбання медичних 

послуг. Повідомлення про це Учасників здійснюється шляхом розміщення Організатором 

інформації на Сайті Організатора або у інший спосіб, що визначається Організатором. 

4.6. Організатор може передбачити нарахування додаткових Бонусів на Бонусний 

рахунок Учасника в рамках акцій, що проводяться Організатором відповідно до Правил 

Програми, а також в інших випадках, визначених Організатором. Організатор самостійно 

визначає умови акцій, у т.ч. перелік медичних послуг, кількість додаткових Бонусів, що 

нараховуються на Бонусний рахунок Учасника, та строк їх дії відповідно до умов акцій, що 

проводяться. Про акції, що передбачають нарахування додаткових Бонусів, та правила їх 

проведення, Організатор повідомляє Учасників шляхом розміщення відповідної 

інформації на Сайті Організатора, а також має право проінформувати Учасниківв інший 

спосіб на свій розсуд. Додаткові Бонуси можуть бути нараховані понад стандартну 

кількість Бонусів. 

4.7. Документом, що підтверджує обов'язок Організатора нарахувати Бонуси на 

Бонусний рахунок Учасника, є касовий чек, що підтверджує факт придбання медичних 

послуг, з інформацією про дату, суму, місце здійснення придбання медичних послуг. 

Звернення до Організатора за фактом ненарахування Бонусов/нарахування невірної 

кількості Бонусов розглядаються при пред'явленні вищевказаного чека. 

4.8. При здійсненні Учасником покупки (придбання медичних послуг) з використанням 

(списанням) Бонусів, Бонуси нараховуються лише за ту частину покупки, яка була 

оплачена грошовими коштами (готівкою або банківською карткою) відповідно до цих 

Правил. Можливість оплати медичних послуг Бонусами обмежена 50% вартості медичних 

послуг. 

4.9. У разі оплати медичних послуг за Клієнта до 18 років його законним 

представником, нарахування Бонусів відбувається на бонусний рахунок законного 

представника Клієнта, якщо законний представник є Учасником Програми. 

4.10. Бонуси та права, надані Учаснику у зв'язку з його участю у Програмі, не можуть 

бути продані, передані, поступлені іншій особі або використані інакше, крім відповідно до 

цих Правил. Бонуси не мають готівкового вираження та грошової вартості. 

5. Списання Бонусів 

5.1 Бонуси можуть бути використані Учасником для отримання Привілеїв при оплаті 

медичних послуг Організатора. Бонуси не мають готівкового вираження, не є грошима 

та/або іншим інструментом оплати товарів (робіт, послуг). В обмін на Бонуси можна 



отримати знижку/індивідуальну ціну на певний асортимент послуг Організатора до 50% від 

вартості медичної послуги. 

5.2 Бонуси можуть бути використані (списані) для оплати за амбулаторно-поліклінічні 

послуги; послуги, що надаються в операційній та/або хірургічному стаціонарі та 

лабораторні дослідження (аналізи). За комп’ютерну томографію, а також при покупці 

подарункових сертифікатів Бонуси не можуть бути використані, якщо інші правила не 

встановлені тимчасовою акцією, яку проводить Організатор. 

5.3 Бонуси списуються за курсом: 1 (один) накопичений Бонус = 1 (одна) гривня. 

5.4 Розмір знижки в рамках доступних Бонусів та з урахуванням максимально 

можливого відсотка оплати Бонусами від вартості послуги, Учасник визначає самостійно 

та повідомляє адміністратору рецепції клініки Організатора. Адміністратор рецепції клініки 

Організатора має право попросити пред'явити Карту для ідентифікації Учасника та 

підтвердження його права на використання відповідного Бонусного рахунку. Списання 

Бонусів у рахунок оплати медичних послуг можливе у всіх медичних установах 

Організатора, незалежно від того, в якій клініці Організатора було нараховано Бонуси. 

5.5 Термін дії Бонусов встановлюється самостійно Організатором. Організатор має 

право встановити необмежений термін дії Бонусов, а також різний термін дії для різних 

типів Бонусів за джерелом їхнього виникнення. Якщо Організатором встановлено термін 

дії Бонусів, після закінчення цього терміну невикористані Бонуси автоматично списуються 

з Бонусного рахунку Учасника без можливості їх відновлення. 

5.6 У випадку, якщо Учасник Програми бажає сплатити частину вартості послуги за 

допомогою Бонусів третьої особи – Учасника Програми, це можливо за умови 

підтвердження третьою особою – Учасником Програми згоди на списання. Механізм 

підтвердження згоди третьою особою – Учасником Програми встановлюється 

Організатором. 

5.7 При відмові Учасника програми від однієї або кількох медичних послуг, придбаних 

за умовами укладеного з Організатором договору надання платних медичних послуг 

(включаючи відповідний публічний договір) та частково оплачених Бонусами, Учаснику 

Програми повертаються кошти у порядку та на підставі укладеного з ним договору 

медичних послуг (включаючи відповідний публічний договір) за вирахуванням вартості 

суми, яка була оплачена Бонусами. Окремо провадиться повернення Бонусів за купівлю 

цієї послуги на Бонусний рахунок Учасника. 

5.8 Заміна нарахування Бонусів на можливість одразу отримати відповідну знижку 

при оплаті Учасником послуги правилами Програми не передбачена. 

6. Інформація щодо Бонусного рахунку 



6.1. Учасник зобов'язується самостійно відслідковувати зміни свого Бонусного 

рахунку. 

6.2. Уточнити баланс Бонусного рахунку та зміни щодо нього Учасник може лише 

особисто в адміністратора рецепції клініки Організатора. 

7. Інші умови 

7.1. Правила Програми можуть бути змінені Організатором у будь-який час в 

односторонньому порядку з обов'язковою публікацією змін на Сайті Організатора шляхом 

розміщення файлу у новій (зміненій) версії Правил, із зазначенням дати актуалізації 

(зміни) Правил Програми. Організатор має право також додатково проінформувати 

Учасника про зміни Правил за допомогою телефонного дзвінка та/або направлення 

електронного повідомлення, електронного листа або іншим способом, передбаченим 

Правилами програми. Будь-які зміни Організатором правил Програми стають 

обов'язковими для Учасника з моменту набуття ними чинності. 

7.2. Організатор має право призупинити або припинити дію Програми у будь-який час 

в односторонньому порядку, повідомивши про це Учасників у будь-який доступний спосіб, 

включаючи розміщення інформації на Сайті Організатора не менше ніж за 1 (один) день 

до дати зупинення або припинення дії Програми. У разі призупинення або припинення дії 

Програми Організатор не компенсує Учасникам залишок Бонусів, які перебувають на 

Бонусних рахунках Учасників на момент зупинення або припинення дії Програми. 

Учасники не мають права вимагати від Організатора будь-якого відшкодування Бонусов, 

зокрема, у грошовій формі. З моменту припинення дії програми Учасник втрачає право на 

отримання Привілеїв, передбачених Програмою. 

7.3. Організатор має право тимчасово призупинити виконання операцій з 

Картами/Бонусними рахунками з технічних причин (відмова або збій у роботі каналів 

зв'язку, перебої в електропостачанні, а також в інших випадках технічного та/або 

технологічного збою роботи обладнання та/або програмного забезпечення). 

7.4. Організатор має право проводити профілактичні роботи у програмно-апаратному 

комплексі Сайту Компанії. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або 

збоїв у програмно-апаратних комплексах третіх осіб, що співпрацюють з Організатором, 

або дій (бездіяльностей) третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення 

функціонування Сайту, можливе призупинення роботи Сайту без будь-якого повідомлення 

Учасника та відшкодування будь-яких збитків. 

7.5. У разі втрати або псування Карти Учаснику Програми необхідно звернутися до 

адміністратора рецепції будь-якої клініки Організатора для отримання нової Карти. З 

видачею нової Карти вона буде прив'язана до Бонусного рахунку, попередня Карта буде 

закрита, накопичені на Бонусному рахунку Бонусу далі буде можливо списувати з 



використанням нової Карти. У разі знаходження втраченої Карти вона не підлягає 

відновленню, якщо були здійснені дії щодо її закриття. 

7.6. Організатор не несе відповідальності за неінформованість та незнання 

Учасником правил участі у Програмі, включаючи зміни у Програмі. Незнання актуальних 

правил участі у Програмі не є підставою для пред'явлення будь-яких претензій 

Організатору з боку Учасника Програми. 

7.7. Претензія до Організатора щодо списання та нарахування Бонусів подається у 

письмовій формі до ТОВ «Багатопрофільна Клініка Святого Миколая» за адресою: 69063, 

Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53а та підлягає 

розгляду протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту її отримання, якщо інший 

строк не передбачений чинним законодавством України. У разі не досягнення згоди між 

Сторонами та неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, суперечка підлягає 

розгляду в суді, відповідно до чинного законодавства України. 


