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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU INDYWIDUALNEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ W SIECI DENT-A-
MEDICAL 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa: 

 zasady świadczenia przez Sieć Dent-a-Medical usług stomatologicznych na rzecz Osób uprawnionych  

 zakres świadczonych przez Gabinety Stomatologiczne Sieci Dent-a-Medical usług stomatologicznych na rzecz Osób uprawnionych  

 tryb reklamacji z odmowy świadczenia przez Gabinety Stomatologiczne Sieci Dent-a-Medical Rabatu na rzecz Osób uprawnionych 

 tryb reklamacji z tytułu świadczonych przez Gabinety Stomatologiczne Sieci Dent-a-Medical usług stomatologicznych na rzecz Osób 
uprawnionych 

2. Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: 

a) Gabinet Stomatologiczny Sieci Dent-a-Medical – placówka stomatologiczna, z którą Dent-a-Medical S.A. zawarła umowę 

o współpracy w zakresie obsługi Osób uprawnionych. Aktualna lista Gabinetów Stomatologicznych obsługujących Osoby uprawnione 

znajduje się na stronie internetowej www.dobraklinika.pl lub www.dent-a-medical.com lub/i pod numerami telefonów Call Center Dent-

a-Medical 801 014 900, 022 228 64 20 lub 022 228 64 21. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec zmianie. 

b)  Osoba uprawniona – osoba, której OK System Polska S.A. nadała uprawnienia do korzystania ze świadczeń określonych 
w niniejszym Regulaminie; 

c) Sieć Dent-a-Medical – sieć placówek stomatologicznych zorganizowana przez Dent-a-Medical S.A. 
d) Rabat – procentowa wartość upustu liczonego od cennika świadczenia usług przez Gabinet Stomatologiczny Sieci Dent-a-Medical; 
e) Wysokość rabatów; 

 profilaktyka stomatologiczna - rabat 20% 

 stomatologia zachowawcza - rabat 20% 

 stomatologia estetyczna - rabat 20% 

 endodoncja - rabat 20% 

 chirurgia stomatologiczna - rabat 20% 

 protetyka - rabat 20% 

 implantologia - rabat 20% 

 ortodoncja - rabat  20% 

 periodontologia - rabat  20% 

 wybielanie zębów - rabat  20% 

 zdjęcia RTG - rabat  20% 

f) Dostępność Usługi – gotowość jakiegokolwiek Gabinetu Stomatologicznego Sieci Dent-a-Medical do świadczenia usług 
stomatologicznych. 

g) Okres Dostępności Usługi – oznacza okres wynoszący 2 dni robocze od zgłoszenia w Call – Center Dent-a-Medical. Okres ten nie 
dotyczy dni wolnych od pracy oraz świąt. Okres Dostępności Usługi nie dotyczy realizacji zabiegów specjalistycznych. 

h) Call – Center Dent-a-Medical–linia telefoniczna dedykowana dla Osób uprawnionych o numerze telefonicznym: 801 014 900, 
022 228 64 20 lub 022 228 64 21 

i) Umowa – oferta świadczenie usług stomatologicznych dla Osób uprawnionych w sieci Dent-a-Medical wraz z jej przyjęciem przez 
Osoby uprawnione  oraz niniejszy Regulamin. 

 

Rozdział II 

Świadczenie usług 

1. Warunkiem świadczenia usług stomatologicznych przez Sieć Dent-a-Medical jest wyrażenie przez Osoby uprawnione zgody na 
przetwarzanie jej danych osobowych oraz wypełnienie formularza identyfikacyjnego przy pierwszej wizycie w Gabinecie 
Stomatologicznym Sieci Dent-a-Medical lub na stronie internetowej www.dent-a-medical.com. 

2. Do skorzystania z usług stomatologicznych określonych w niniejszym Regulaminie uprawniona jest wyłącznie Osoba uprawniona.  
3. W celu skorzystania z usług stomatologicznych określonych w niniejszym Regulaminie Osoba uprawniona musi skorzystać z Call – Center 

Dent-a-Medical dla dokonania identyfikacji uprawnienia. 

http://www.dobraklinika.pl/
http://www.dent-a-medical.com/
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4. W celu identyfikacji uprawnienia w Call – Center Dent-a-Medical, Osoba uprawniona jest obowiązana podać następujące dane: 

 Imię i nazwisko, 

 PESEL 

 Adres zamieszkania, 

 Numer telefonu, 

 Adres poczty elektronicznej (o ile posiada) 

Identyfikacja w Gabinecie Stomatologicznym Sieci Dent-a-Medical po uprzednim skierowaniu przez Call – Center Dent-a-Medical 
następuje za okazaniem dowodu osobistego Osoby uprawnionej. 

5. Po prawidłowej identyfikacji Osoba uprawniona zostanie skierowana do najbliższego lub sugerowanego przez niego Gabinetu 
Stomatologicznego Sieci Dent-a-Medical w ramach Dostępności Usługi i w Okresie Dostępności Usługi. Skierowanie, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym następuje do Gabinetu Stomatologicznego wykonującego procedury medyczne wskazane w zgłoszeniu przez 
Osobę uprawnioną najbliższego według preferowanej lokalizacji podanej w zgłoszeniu oraz faktycznej możliwości realizacji usługi 
stomatologicznej przez Gabinet. 

6. Osoba uprawniona jest uprawniona do skorzystania z  rabatów. Wykaz Rabatów przysługujących Osobie uprawnionej znajduje się w 
Regulaminie.  

7. Dent-a-Medical zobowiązuje się umożliwić Osobom uprawnionym korzystanie z usług stomatologicznych przez Sieć Dent-a-Medical w 
Okresie Dostępności Usługi. W razie braku możliwości skorzystania z usług stomatologicznych Sieć Dent-a-Medical zaproponuje inny 
termin w najbliższym Gabinecie Stomatologicznym Sieci Dent-a-Medical. 

8. Dent-a-Medical dokłada wszelkich starań, aby jakość usług świadczonych przez Gabinety Sieci Dent-a-Medical była na jak najwyższym 
poziomie. Nie odpowiada jednak za działania i zaniechania poszczególnych Gabinetów Sieci Dent-a-Medical. 

9. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usług stomatologicznych rozpatrywane będą przez Gabinet Stomatologiczny, który wykonał 
daną usługę. 

10. Reklamacje dotyczące odmowy udzielenia Rabatu przez Gabinet Stomatologiczny rozpatrywane są przez Dent-a-Medical S.A. W celu 
złożenia reklamacji należy skontaktować się z Call – Center Dent-a-Medical. Reklamacje, o których mowa w zdaniu pierwszym 
rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich zgłoszenia. 

11. Dent-a-Medical może organizować dla posiadaczy Osób uprawnionych dodatkowe promocje. 
12. Rabaty wskazane w niniejszym Regulaminie  nie łączą się z innymi rabatami. 

Rozdział III 

Postanowienia Końcowe 

1. Przed przyjęciem oferty Osoba uprawniona jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 
2. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez ich publikację na stronach internetowych www.dent-a-medical.com oraz 

poinformowanie Osoby uprawnionej  na adres korespondencyjny. Brak wypowiedzenia Umowy w terminie 10 dni od doręczenia informacji 
poczytuje się za akceptację nowej treści Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny /Dz. 
U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm./. 

4. Wszelkie spory dotyczące Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania strony pozwanej. 
5. Osoba uprawniona oświadcza, że zapoznała się i akceptuje Regulamin świadczenia usług. 

 

http://www.dent-a-medical.com/

