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Regulamin 

świadczenia usług medycznych w systemie przedpłaty (prepaid) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin określa zasady sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek Usług medycznych przez Centrum  

Medyczne Puławska  spółka z ograniczoną     odpowiedzialnością  z siedzibą Piasecznie,  05-500 Piaseczno, ul. Puławska 49, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000157758, NIP: 123-09-55-789 , REGON: 017495161, 

zwane dalej „CMP” 

2. Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: 

2.1. Cennik – zestawienie cen za Usługi medyczne oferowane przez CMP w sieci placówek współpracujących. 

2.2. Karta Medyczna CMP – karta zawierająca limit środków do wykorzystania na usługi medyczne w sieci placówek 

współpracujących . 

2.3. Klient – osoba fizyczna korzystająca z Usług medycznych na podstawie Karty Medycznej CMP zakupionej w Punkcie 

sprzedaży, osobiście lub zawierająca umowę na rzecz osoby trzeciej imiennie wskazanej wraz z danymi identyfikującymi. 

2.4. Nominał Karty Medycznej CMP – wyrażona w punktach wartość Usług medycznych przy czym 1 punkt stanowi 

równowartość 1 zł, z których może skorzystać Klient nabywając daną Kartę Medyczną CMP w zależności od zakupionej opcji 

2.5. Punkty sieci placówek współpracujących – punkty świadczenia usług medycznych przez CMP oraz współpracujące 

Zakłady Opieki Zdrowotnej. Lista Punktów i dokładne dane adresowe placówek świadczących usługi medyczne 

zamieszczona jest w Serwisie www.cmp.med.pl. W ramach świadczonych usług Klient może korzystać z placówek:  

 Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. – ul. Puławska 49 w Piasecznie, 

 Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. – ul. Berensona 11 w Warszawie 

 Centrum Medyczne Puławska sp.  z o.o. – ul. Grójecka 132 w Warszawie 

 Centrum Medyczne Puławska sp.  z o.o. – ul. Jana Kazimierza 64 w Warszawie 

 Centrum  Medyczne Puławska  spółka  z o.o.  spółka komandytowa, ul. Józefa Ciszewskiego 15 w Warszawie, 

 NZOZ Cor-Med. Sp. z o.o., ul. Chmielna 14 w Warszawa 

2.6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług medycznych w systemie przedpłaty (prepaid) przez CMP i sieć 

placówek współpracujących. 

2.7  Promocja – nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sieci placówek CMP  

2.8. Usługi medyczne – usługi świadczone przez personel medyczny zgodnie z ustawą 

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 136 poz. 857 ze zm.), wykonywane 

na rzecz Klientów przez uprawnionych pracowników służby zdrowia w CMP i sieci placówek współpracujących. 

 

§ 2. Zakres i jakość Usług medycznych. 

 

1. Usługi medyczne świadczone na podstawie niniejszej umowy obejmują swym zakresem wszystkie usługi medyczne 

dostępne w ofercie CMP i placówek współpracujących  na warunkach zgodnych z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i dentysty (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 136 poz. 857 ze zm.), z  zastrzeżeniem ust. 4. 

2.  Nominał Karty Medycznej CMP będzie wyrażony w punktach i będzie odpowiednio stanowił kwotę, jaką Klient będzie 

mógł wykorzystać na zakup usług medycznych według cen nominalnych aktualnego cennika usług CMP aż do wyczerpania 

limitu punktowego na Karcie lub przekroczenia limitu czasowego ważności karty. 

http://www.cmp.med.pl/
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 3. CMP udzieli Klientowi upustu według następujących zasad wynikających z zakupu usługi w ramach płatności w systemie 

prepaid:  

 Przy zakupie Karty Medycznej CMP za kwotę 500 zł – Klient ma prawo wykorzystania kwoty 550 pkt. 

 Przy zakupie Karty Medycznej CMP 1000 zł – Klient ma prawo wykorzystania kwoty 1150 pkt. 

 Przy zakupie Karty Medycznej CMP za 2000 zł - Klient ma prawo wykorzystania kwoty 2400 pkt. 

4. Usługi świadczone na podstawie niniejszej umowy nie obejmują swym zakresem szczepień oraz następujących usług 

medycznych: 

 - w zakresie zabiegów i stomatologii zachowawczej, estetycznej, ortodoncji oraz protetyki -  przy zakupie Karty Medycznej 

CMP za kwotę 500 zł oraz przy zakupie Karty Medycznej CMP za kwotę 1000 zł.  

-  przy zakupie Karty Medycznej za kwotę 2000 zł - usługa obejmuje stomatologię zachowawczą. 

      

§ 3. Dostęp do Usług medycznych. 

 

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do usług objętych Regulaminem po dokonaniu płatności gotówką w zależności od 

przystosowania danej placówki do przyjęcia gotówki w kasie,  kartą płatniczą lub przelewem bankowym na rachunek 

wskazany przez CMP.  

2. Usługi medyczne świadczone są po uprzednim zamówieniu wizyty przez pacjenta pod nr telefonicznym infolinii CMP: 0 

801 412 414. Pacjent może być poproszony o podanie danych osobowych, w tym nr PESEL celem weryfikacji, czy jest 

Klientem. 

3. Kwota  do wykorzystania przyporządkowana do Karty Medycznej CMP jest ważna i CMP zapewnia możliwość jej 

wykorzystania przez 365 dni odo daty zakupu. 

4. Kwota niewykorzystana nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy i nie jest zwracana.  

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Usług gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość świadczonej 

Usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Medycznej CMP. 

 

§ 4. Reklamacje. 

 

1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług medycznych lub 

nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu ich świadczenia. 

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres CMP  lub ustnie a także przy wykorzystaniu innych środków 

porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne. 

3. Reklamacja może być złożona w terminie 2 tygodni od dnia, w którym Usługa medyczna została nienależycie wykonana 

lub miała być wykonana. 

4. CMP udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe. 

 

1. CMP informuje Klienta, że dane osobowe Klienta przetwarzane są przez CMP z siedzibą w Piasecznie oraz podmioty 

współpracujące świadczące usługi medyczne, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach świadczenia usług 
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medycznych oraz dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem tych usług (m.in. dostarczanie informacji o 

nowych ofertach, produktach i usługach).  

2. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 7  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanie danych przez CMP jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia 

usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług 

medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych. 

3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w 

art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych Klient ma prawo pisemnego, umotywowanego żądania 

zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w 

celach marketingowych. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

5. Regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2012 r. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronach 

internetowych: www.cmp.med.pl  

Informacja o ochronie danych osobowych oraz wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych. 

Na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz.883 ze. zm), 

informujemy, że Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o.  jest administratorem Pana/i danych osobowych, które będą 

przetwarzane przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące w celu realizacji usług. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich 

danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. 

Oświadczam iż akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 33 w celu realizacji 

usługi. 

 

…………………………………………….. 

Podpis Klienta 

    Lista Klientów: 

                                  Imię i Nazwisko                                                              Pesel 

1. .………………………………………………………………………   ………………………………………… 

2. .………………………………………………………………………   ………………………………………… 

3. .………………………………………………………………………   ………………………………………… 

4. .………………………………………………………………………   ………………………………………… 

5. .………………………………………………………………………   ………………………………………… 

6. .………………………………………………………………………   ………………………………………… 
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