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Regulamin
Pakiet Prowadzenia Ciąży
§1

§ 1 Definicje

Glukoza na czczo we krwi żylnej
Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 1h
Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 2h
Morfologia pełna – analizator – krew
Hormon tyreotropowy – TSH
Tyroksyna wolna – fT4
Test podwójny PAPP-a wg FMF
HBs-antygen
P.ciała przeciw – HCV
P.ciała przeciw – CMV IgG
P.ciała przeciw – CMV IgM
P.ciała przeciw różyczce IgM
P.ciała przeciw różyczce IgG
Toksoplazmoza – panel (IgG, IgM)
Serologia kiły (VDRL)
P.ciała anty – HIV z antygenem p.24 – test COMBO
Mocz – badanie ogólne
USG sutka (piersi)
Echo serca płodu
USG dopplerowskie ciąży
USG 4D ciąży + DVD
USG ciąży 11-14 tydzień
USG ciąży 18-22 tydzień
USG ciąży 28-32 tydzień
Usg ciąży powyżej 32 tygodnia
Test niestresowy (KTG)

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące
znaczenie:
1. Medicover – Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2. Osoba Uprawniona – osoba fizyczna, korzystająca z Pakietu
prowadzenia ciąży zgodnie z § 5, na podstawie umowy
zawartej przez siebie lub przez Nabywcę (osobę trzecią)na
swoją rzecz.
3. Nabywca – osoba fizyczna, która wykupiła na podstawie
złożonego wniosku, na rzecz Osoby Uprawnionej Pakiet prowadzenia ciąży.
4. Pakiet – pakiet usług medycznych objętych zakresem wymienionym w § 5.

§1

§ 2 Nabywca
Nabywca może nabyć pakiet dla siebie bądź na rzecz osoby trzeciej,
zgodnie z definicją Osoby Uprawnionej.

§1

§ 3 Miejsce korzystania z Pakietu
Produkt może być wykorzystany wyłącznie w Centrum Konsultacyjnym i Centrum Diagnostycznym Wielospecjalistycznego Szpitala
Medicover (Warszawa, al. Rzeczypospolitej 5).

2. Pakiet prowadzenia ciąży dwa trymestry składa się z następujących usług medycznych:

§1

§ 4 Realizacja Pakietu
1. Poszczególne usługi medyczne w ramach Pakietu mogą być realizowane do wyczerpania limitu ilościowego, wskazanego w § 5.

Konsultacja ginekologa
Konsultacja pielęgniarki – edukacja pacjenta, 1 spotkanie
Cytologia szyjki macicy
Posiew moczu
Posiew wymazu z kanału szyjki macicy
Posiew w kierunku GBS (paciorkowca B-hemolizującego grupy B)
– wymaz z pochwy i odbytu
Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)
Glukoza na czczo we krwi żylnej
Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 1h
Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 2h
Morfologia pełna – analizator – krew
HBs-antygen
P.ciała przeciw – HCV
P.ciała przeciw – CMV IgG
P.ciała przeciw – CMV IgM
P.ciała przeciw różyczce IgM
P.ciała przeciw różyczce IgG
Toksoplazmoza – panel (IgG, IgM)
Serologia kiły (VDRL)
Mocz – badanie ogólne
USG dopplerowskie ciąży
USG 4D ciąży + DVD
USG ciąży 18-22 tydzień
USG ciąży 28-32 tydzień
Usg ciąży powyżej 32 tygodnia
Test niestresowy (KTG)

2. W przypadku wykonania usługi, przekraczającej limit, o którym
mowa w § 5 lub wychodzącej poza zakres pakietu Osoba
Uprawniona zobowiązana jest do zapłaty obowiązującej ceny
za wykonaną usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem,
z uwzględnieniem 15% rabatu.
3. Osobie Uprawnionej przysługuje również rabat 450 zł na Pakiet
- Poród Naturalny lub 650 zł na Pakiet - Poród Cesarskie
Cięcie, przy czym w/w rabat nie łączy się z innymi promocjami
obowiązującymi w Medicover.
4. Zakres Pakietu opisany jest w § 5.
5. Korzystając z usług medycznych wchodzących w zakres Pakietu,
Osoba Uprawniona otrzymuje Kartę Usług. W Karcie Usług wskazane są: imię i nazwisko lekarza prowadzącego oraz jego
numer telefonu komórkowego, numer Klienta oraz rodzaj wykupionego pakietu.

§1

§ 5 Zasady sprzedaży
1. Pakiet prowadzenia ciąży trzy trymestry składa się z następujących usług medycznych:
Konsultacja ginekologa
Konsultacja pielęgniarki – edukacja pacjenta, 1 spotkanie
Cytologia szyjki macicy
Posiew moczu
Posiew wymazu z kanału szyjki macicy
Posiew w kierunku GBS (paciorkowca B-hemolizującego grupy B)
– wymaz z pochwy i odbytu
Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)
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§1

§ 6 Zasady sprzedaży

1

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy liczony od daty
zakupu.

2
1
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2. Zakupu Pakietu można dokonać na swoją rzecz (dla siebie) lub na
rzecz, wskazanej z imienia i nazwiska osoby trzeciej, w każdym
przypadku będzie to Osoba Uprawniona.
3. Nabywca przekazuje dane osobowe Osoby Uprawnionej na
własną odpowiedzialność. Medicover przetwarza dane osobowe Osoby Uprawnionej w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej
na podstawie przepisów Ustawy o działalności leczniczej oraz
Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. W związku
z powyższym, Medicover oświadcza, że jest administratorem
danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych
w odniesieniu do przekazanych mu przez Nabywcę danych osobowych Osoby Uprawnionej.

b. przybyć w uzgodnionym terminie do Centrum Konsultacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Medicover lub
poinformować telefonicznie za pośrednictwem Infolinii o
rezygnacji z usługi nie później niż 24 godziny przed umówionym terminem jej wykonania.
c. okazać przy pierwszej wizycie Kartę Prowadzenia Ciąży, okazać
przy każdej wizycie dokument tożsamości ze zdjęciem dla
potwierdzenia tożsamości Osoby Uprawnionej. Medicover
zastrzega, że w przypadku braku możliwości identyfikacji
tożsamości Osoby Upraw nionej, Medicover może odmówić
wykonania usługi medycznej.

§1

§ 9 Rozwiązanie umowy

4. Medicover zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych
Osoby Uprawnionej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz do zapewnienia ochrony tych danych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Umowa wygasa w ostatnim dniu jej obowiązywania.
2. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu
14 dni od dokonania wpłaty Wynagrodzenia na rachunek Medicover
nie później jednak, niż do rozpoczęcia korzystania z Pakietu,
rozumianego jako wyznaczony termin wykonania pierwszego
świadczenia medycznego.

5. Nabywca oświadcza, że dane osobowe Osoby Uprawnionej
przekazuje za jego zgodą.
6. Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Osoby Uprawnionej o:
a. adresie siedziby i pełnej nazwie Medicover jako administratora
danych w odniesieniu do przekazanych mu przez Nabywcę
danych osobowych Osoby Uprawnionej,
b. celu i zakresie zbierania przez Medicover danych, o których
mowa w ust.1 powyżej,
c. prawie dostępu Osoby Uprawnionej do treści swoich danych
przetwarzanych przez Medicover jako administratora danych
oraz prawie do ich poprawiania,
d. uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy
o ochronie danych osobowych.

3. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 Nabywca
w terminie 30 dni otrzyma zwrot wynagrodzenia na wskazany
rachunek bankowy.
4. Jeśli Osoba Uprawniona nie wykorzysta całości Pakietu wyłącznie z przyczyn medycznych np. przedwczesny poród, Nabywca
może otrzymać proporcjonalny zwrot pieniędzy za niewykorzystane w Pakiecie usługi. W takim przypadku konieczna jest pisemna prośba Nabywcy skierowana do Kierownika Obsługi Klienta
Wielospecjalistycznego Szpitala Medicover. Na podstawie tej
prośby przygotowywana jest wycena niezrealizowanych usług
danego Pakietu.

7. Medicover oświadcza, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 5 Ustawy
o ochronie danych osobowych jest zwolniony z obowiązku
rejestracji zbioru danych dotyczących osób korzystających
z usług medycznych Medicover.

§1

§ 10 Zgłaszanie uwag i skarg
1. Wszelkie uwagi dotyczące Pakietu i jego realizacji można
zgłaszać pod adresem dok@medicover.pl lub telefonicznie pod
numerem telefonu 500 900 500.

8. Medicover informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane
firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to
niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe mogą być
przekazywane uprawnionym organom.

2. Skargi są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania, a
o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je złożyła, jest informowana niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

§1

§ 7 Cena produktu

§1

§ 11 Adres do korespondencji

1. Pakiet prowadzenia ciąży trzy trymestry – cena: 4 500 zł.
2. Pakiet prowadzenia ciąży dwa trymestry – cena: 2 900 zł.

Medicover Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

§1

§ 8 Wykonanie umowy

§1

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest Karta Prowadzenia
Ciąży, którą Nabywca otrzymuje po opłaceniu wybranego
Pakietu Prowadzenia Ciąży

1. Medicover zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

2. W celu realizacji Pakietu Prowadzenia Ciąży Osoba Uprawniona powinna:
a. skontaktować się telefonicznie z Infolinią Wielospecjalistycznego Szpitala Medicover pod numerem 500 900 900
i umówić wizytę u wybranego lekarza ginekologa-położnika.
Lista lekarzy dostępna jest na www.porody.medicover.pl.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą
obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w
placówkach, wskazanych § 3.
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