DOPLATKY PRE POISTENCOV
zmluvných zdravotných poisťovní

AKO SA DOSTAŤ DO KÚPEĽOV?
SKUPINA A
Lekár

Klient

Poisťovňa

Kúpele Brusno

Všeobecný lekár/špecialista posúdi, či máte nárok na kúpeľnú liečbu (spravidla po úraze/
operácií) a vystaví návrh. Do návrhu napíšete, že máte záujem o Kúpele Brusno a odošlete ho do Zdravotnej poisťovne. Po schválení Vám zdravotná poisťovňa pošle oznámenie
(schválené kúpele, dĺžka liečenia a platnosť). V kúpeľoch lekár odsúhlasí liečbu a Kúpele
Brusno Vám pošlú písomné predvolanie na pobyt.

SKUPINA B
Klient

Lekár

Poisťovňa

Kúpele Brusno

Všeobecný lekár/špecialista posúdi, či máte na kúpele nárok (spravidla 1-krát za 2 roky),
vystaví návrh a vy ho odošlete do zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa Vám pošle
oznámenie o schválení kúpeľnej liečby (dĺžka liečenia a platnosť) spolu so zoznamom kúpeľov na výber. Vyberiete si Kúpele Brusno, dohodnete si s nami termín pobytu a odošlete nám schválený návrh a lekárske správy. Po odsúhlasení liečby našim lekárom Vám
zašleme písomné predvolanie na pobyt.

INDIKAČNÝ ZOZNAM
II. Choroby obehového ústrojenstva
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny
a žliaz s vnútornou sekréciou
XII. Choroby z povolania

PREKONALI STE COVID–19?
Liečime aj kardiovaskulárne ťažkosti, orgánové poškodenie srdca a ciev
po prekonaní COVID–19.
Liečba je plne hradená zdravotnou
poisťovňou. Číslo indikácie II/12.

CENNÍK DOPLATKOV
Kúpeľná liečba

Mimosezónna

Sezónna

November – Apríl

Máj – Október

1,70 €

1,70 €

Klienti v skupine B**

29 €

35 €

Doprovod schválený poisťovňou

25 €

31 €

Príplatok za bufetové raňajky

3€

3€

Príplatok za raňajky, obedy, večere formou bufetu

9€

9€

Príplatok za jednolôžkovú izbu

13 €

13 €

Príplatok za apartmán

69 €

69 €

Daň z ubytovania

1€

1€

Odvoz/dovoz Brusno

1€

1€

Klienti v skupine A*

* Kúpeľná liečba v skupine A – komplexná
Poisťovňa uhrádza za poistenca liečbu, ubytovanie a stravu. Klient hradí povinný poplatok
za ústavnú starostlivosť vyplývajúci zo zákona. Poplatok sa uhrádza pri príchode do kúpeľov.
Cena obsahuje ubytovanie v dvojlôžkových izbách, raňajky kontinentálne, obedy a večere
výber z menu.
Od poplatku (1,70 €) sú oslobodení:
▶ nositelia ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety,
▶ osoby v hmotnej núdzi (musíte sa preukázať rozhodnutím úradu práce, soc. vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi) – v tomto prípade platia len prvé 3 dni t.j. 5,10 €/deň.

** Kúpeľná liečba v skupine B – príspevková
Poisťovňa uhrádza za poistenca kúpeľnú liečbu. Ubytovanie a stravu si klient hradí sám,
podľa platných cenníkov.
Cena na osobu/deň: obsahuje ubytovanie v dvojlôžkových izbách, raňajky kontinentálne,
obedy a večere výber z menu.

VRÁTIŤ SA K NÁM OPLATÍ
Chcete sa vrátiť do Kúpeľov Brusno opäť? Ponúkame Vám vernostné zľavy.
▶

Klientom v skupine B pri druhom a ďalšom absolvovaní kúpeľnej liečby, vernostnú
zľavu vo výške 4 € na každý deň kúpeľnej liečby.

▶

Klientom v skupine A aj v skupine B vernostnú zľavu 50% z príplatku na jednolôžkovú izbu pri druhom a ďalšom absolvovaní kúpeľnej liečby, zaplatíte len 6,50 €.

RELAX POBYT

PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV
Absolvujete kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu (v skupine A alebo v skupine B) a máte záujem,
aby Váš partner/rodinný príslušník išiel s Vami na
pobyt? Ak áno, máme pre nich pripravený tento
zvýhodnený pobyt.
Liečebný dom Poľana

Mimosezónna
November – Apríl

Sezónna
Máj – Október

Pevné lôžko

54 €

59 €

Prístelka

49 €

55 €

1€

1€

Daň z ubytovania

Cena na osobu/noc zahŕňa:
▶ Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
▶ Plnú penziu (raňajky kontinentálne, obedy a večer výber z menu)
▶ Konzultáciu s lekárom
▶ 2 liečebné procedúry denne
▶ Voľný vstup do rehabilitačného bazéna, fínskej a parnej sauny
▶ Minimálny počet 7 nocí

Ceny sú platné od 1. 1. 2021 do vydania nového cenníka.

KONTAKT A REZERVÁCIE:
KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno
Tel.: +421 48 43 11 511, +421 910 838 328, e-mail: rezervacie@kupelebrusno.sk
Kúpele Brusno, www.kupelebrusno.sk

