
  
 

Status:  dokument o ograniczonym dostępie 
Strona 1 z 3 

 

OGÓLNE WARUNKI 
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 
Nr LX/RAB/01/10/2013 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
Niniejsze Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ”OWU” stanową integralną część zawieranych 

przez LUX MED Sp. z o. o Umów (Program Rabatowy). 
 

§ 2 
Definicje 

Terminy użyte w OWU oraz dokumentach związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy oznaczają: 

OWU – Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych, stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy; 
KLIENT I – osoba wpisana na odpowiednią LISTĘ odpowiednio nr I lub II zgodnie z postanowieniami Umowy, 

której Zleceniodawca nadał uprawnienia do korzystania z PROGRAMU PRZYWILEJÓW, zarejestrowana w 
systemie Zleceniodawcy, legitymująca się dowodem tożsamości oraz powołująca się na uprawnienia 
wynikające z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorca (hasło: LUX MED). 
KLIENT II  – osoba, której Zleceniodawca zaproponował PROGRAM PRZYWILEJÓW, ale nie dał jej uprawnień 

do korzystania z niego; osoba ta jest wykazywana w RAPORCIE. 
OSOBA UPRAWNIONA – KLIENT I; 
PLACÓWKI WŁASNE – ogólnodostępne ambulatoryjne placówki medyczne Zleceniobiorcy działające pod 

marką Lux Med i Medycyna Rodzinna, wskazane na www.luxmed.pl/placowkiznizka. 
PLACÓWKI WSPÓŁPRACUJĄCE – ambulatoryjne placówki medyczne podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, współpracujących ze Zleceniobiorcą, których aktualna lista jest dostępna na stronie internetowej 
Zleceniobiorcy www.luxmed.pl/placowkiznizka lub na Portalu Klienta.  
PROGRAM PRZYWILEJÓW - program określony Umową, mający na celu oferowanie przez Zleceniobiorcę 

RABATÓW dla KLIENTÓW, którym Zleceniodawca nadał uprawnienia; 
RABAT - wysokość zniżki udzielonej przez Zleceniobiorcę KLIENTOWI wyrażonej jako procentowy upust od 

ceny obowiązującej w cenniku Placówki Własnej lub Placówki Współpracującej Zleceniobiorcy aktualnym na 
dzień udzielania Świadczenia Zdrowotnego; 
BENEFITPLAN – określony kodem w Umowie wykaz Świadczeń Zdrowotnych przysługujących danemu 

KLIENTOWI wraz z warunkami ich wykonania dostępny w jednym  wariancie: Pakiet Indywidualny; 
LISTA –  

a. LISTA I – lista KLIENTÓW I uprawnionych do korzystania z BENEFITPLANU Basic I, 
b. LISTA II – lista KLIENTÓW I uprawnionych do korzystania z BENEFITPLANU Basic II, 

RAPORT- raport zawierający liczbę KLIENTÓW II w danym miesiącu rozliczeniowym 

UMOWA – niniejszy dokument; 
ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE - konsultacja lekarza, określona i realizowana przez Zleceniobiorcę zgodnie z 

zakresem określonym w przysługującym danemu KLIENTOWI BENEFITPLANIE. 
 

§ 3 
Osoba Uprawniona 

1. Osobami Uprawnionymi do otrzymywania Świadczeń Zdrowotnych udzielanych na podstawie Umowy są 
wyłącznie osoby wskazane przez Zleceniodawcę w sposób określony w Umowie. 

2. Prawo Osoby Uprawnionej do określonych Świadczeń Zdrowotnych uzależnione jest od wieku tej osoby. 

3. Osoba Uprawniona nie może dokonać przelewu swoich praw wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

4. Przed udzieleniem Świadczenia Zdrowotnego Osoba Uprawniona zobowiązana jest uiścić wynagrodzenie 
według cennika aktualnie obowiązującego w Placówkach Własnych oraz w Placówkach Współpracujących 
pomniejszone o określony w Umowie rabat. Brak uiszczenia wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim może stanowić podstawę do odmowy udzielenia Świadczenia Zdrowotnego Osobie 
Uprawnionej. 

§ 4 
Organizacja udzielania Świadczeń Zdrowotnych 

1. Świadczenia Zdrowotne oferowane w ramach Umowy dostępne są wyłącznie w Placówkach Własnych 
oraz w Placówkach Współpracujących w godzinach ich funkcjonowania.  

2. Warunkiem udzielenia Świadczenia Zdrowotnego w ramach Umowy jest uprzednie uzgodnienie  terminu 
jego wykonania ze Zleceniobiorcą lub Placówką Współpracującą w sposób wskazany odpowiednio w ust. 
3 i 4 poniżej. 
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3. Termin wykonania Świadczenia Zdrowotnego w Placówkach Własnych można zarezerwować osobiście w 
Placówce Własnej lub za pośrednictwem: 

1) Infolinii LUX MED 22 33 22 888; 
2) Komunikatora e-center, który jest dostępny na stronie www.luxmed.pl; 
3) Aplikacji Portal Pacjenta, która jest dostępna na stronie www.luxmed.pl – po założeniu specjalnego 

konta i dopełnieniu pozostałych formalności rejestracyjnych. 
4) Innego sposobu wskazanego przez Zleceniobiorcę. 

4. Termin wykonania Świadczenia Zdrowotnego w Placówkach Współpracujących można zarezerwować 
osobiście w Placówce Współpracującej, dzwoniąc bezpośrednio do Placówki Współpracującej lub w inny 
sposób wskazany przez Zleceniobiorcę.  

5. Informacje dotyczące adresów Placówek Własnych i numerów telefonów znajdują się na  stronie 
www.luxmed.pl.  

6. Korzystanie ze Świadczeń Zdrowotnych wykonywanych przez Zleceniobiorcę odbywa się po powołaniu się 
na uprawnienia wynikające z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorca oraz 
po okazaniu dokumentu tożsamości, tj. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport oraz po zarejestrowaniu 
Pacjenta w systemie informatycznym Zleceniobiorcy. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi zaleca się w 
trakcie rejestracji każdorazowe powoływanie się na nazwę operatora medycznego LUX MED. 

7. Pacjent powinien stawić się na wizytę z co najmniej 10 minutowym wyprzedzeniem przed wyznaczoną 
godziną wykonania Świadczenia Zdrowotnego. 

8. W przypadku stawienia się Pacjenta z 10 minutowym lub większym opóźnieniem, Zleceniobiorca może 
odmówić wykonania Świadczenia Zdrowotnego. 

9. W przypadku, kiedy Zleceniobiorca w sposób określony w przepisach obowiązującego prawa nie uzyska 
potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Osoby 
Uprawnionej ubiegającej się o udzielenie takiego świadczenia przez Zleceniobiorcę (w szczególności 
wyrażającej wolę nabycia leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 
medycznego, dla którego wydana została decyzja administracyjna o objęciu refundacją), a Osoba 
Uprawniona wie, że ma do nich prawo, wówczas Osoba Uprawniona okaże Zleceniobiorcy dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy oraz przedstawi Zleceniobiorcy dokument potwierdzający powyższe 
uprawnienia Osoby Uprawnionej lub złoży pisemne oświadczenie o przysługującym Osobie Uprawnionej 
prawie do Świadczeń Zdrowotnych według wzoru obowiązującego u Zleceniobiorcy. 

 
§ 5 

Dokumentacja medyczna 

1. W związku z udzielaniem Świadczeń Zdrowotnych Zleceniobiorca prowadzi dokumentację medyczną Osoby 
Uprawnionej. 

2. Tryb, warunki prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sposób jej udostępniania Osobom Uprawnionym, 
przedstawicielom ustawowym Osób Uprawnionych i osobom trzecim określają właściwe przepisy prawa. 

3. Sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej i ich wydanie następuje za 
pokwitowaniem wnioskodawcy, a w przypadkach określonych w przepisach prawa również na koszt 
wnioskodawcy. 

4. Dokumentacja związana z wykonaniem Umowy sporządzana jest w języku polskim, poza przypadkami, gdy 
przepis prawa przewiduje możliwość sporządzenia dokumentacji medycznej w języku łacińskim. 

5. Zleceniobiorca wyda Zleceniodawcy dokumentację medyczną na podstawie stosownego upoważnienia 
udzielonego przez Osobę Uprawnioną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

 
§ 6 

Wyłączenia 

O ile Umowa, w tym Benefitplan nie stanowią inaczej, wynagrodzenie Zleceniobiorcy za świadczenia zdrowotne 
określone w Umowie nie obejmuje: 

1. wykonania znieczulenia ogólnego; 

2. wykonania zabiegów aborcji; prowadzenia badań, diagnostyki i leczenia niepłodności, jak również 
prowadzenia diagnostyki i badań związanych z przygotowaniem do technik wspomaganego rozrodu (ART) 
oraz prowadzenia takiej ciąży wraz z badaniami; prowadzenia ciąży o przebiegu patologicznym; 

3. leczenia AIDS, jak również chorób z nim związanych, w tym chorób wynikających z braku odporności; 

4. wykonania świadczeń zdrowotnych nie zleconych lub/i nie wykonanych w Placówkach Własnych lub 
Placówkach Współpracujących Zleceniobiorcy, jak również tych świadczeń, które w ocenie Zleceniobiorcy 
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są metodami eksperymentalnymi i nie są konieczne z medycznego punktu widzenia, w tym wykonywanych 
na życzenie pacjenta oraz badań związanych z zabiegami planowymi wykonywanymi w ramach NFZ; 

5. wystawiania zaświadczeń, oświadczeń, itp. które nie dotyczą medycyny pracy jak również nie związanych 
z koniecznością kontynuacji procesu diagnostycznego i terapeutycznego prowadzonego przez Lekarza 
Zleceniobiorcy; 

6. leczenia bezpośrednich skutków i długotrwałych następstw: używania narkotyków, nadużywania alkoholu, 
leków i innych substancji nie zlecanych przez lekarza lub zastosowania leków w dawce innej niż zalecana 
przez lekarza, zatruć alkoholem, narkotykami, nikotyną lub innymi środkami odurzającymi; 

7. wykonania operacji z zakresu chirurgii plastycznej oraz kosmetycznej i zabiegów upiększających; 

8. prowadzenia wszelkich form psychoterapii, terapii logopedycznej oraz leczenia uzależnień; 

9. leczenia bezpośrednich skutków samookaleczenia lub próby samobójczej; 

10. dostarczenia wyrobów i materiałów medycznych (m.in. środki kontrastowe, preparaty do prób alergicznych 
i odczulania, szczepionki, okulary, soczewki, opatrunki inne niż opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, gips 
lekki, zaopatrzenie ortopedyczne) oraz leków podawanych Pacjentowi, za wyjątkiem leków, których użyto 
w nagłych przypadkach. 

 
§ 7 

Odpowiedzialność 

1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach prawa polskiego 
z zastrzeżeniem postanowień ust 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

2. Zleceniobiorca co do zasady ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zleceniodawcę bądź 
Osoby Uprawnione, o ile szkody te pozostają w bezpośrednim związku  z wykonywaniem Umowy. 
Jednakże Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Zleceniodawcę lub Osoby 
Uprawnione szkody pozostające w bezpośrednim związku z wykonywaniem Umowy, jeżeli do nich 
dojdzie: 
1) na skutek działania siły wyższej lub  
2) na skutek niezastosowania się Pacjenta do zaleceń personelu medycznego Zleceniobiorcy lub 
3) w razie nieotrzymania od Zleceniodawcy, Osoby Uprawnionej lub przedstawiciela ustawowego Osoby 

Uprawnionej informacji potrzebnych do wykonania Świadczenia Zdrowotnego, zatajenia takich 
informacji, a także w przypadku, gdy podane przez Zleceniodawcę, Osobę Uprawnioną, 
przedstawiciela Osoby Uprawnionej lub opiekuna faktycznego informacje okażą się nieprawdziwe; 

4) w przypadkach, gdy nie można przypisać winy Zleceniobiorcy, a w sytuacji określonej  
w art. 430 Kodeksu cywilnego, nie można przypisać winy osobie, której Zleceniobiorca powierzył 
wykonanie czynności lub 

5) z innych przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy. 
3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w 

wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń zdrowotnych. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie Świadczenia Zdrowotne udzielane przez Zleceniobiorcę na podstawie Umowy podlegają przepisom 
prawa polskiego. 

2. W razie zmiany Ogólnych Warunków Udzielania Świadczeń Zdrowotnych, postanowienia ulegające zmianie są 
wiążące dla Zleceniodawcy, jeśli Zleceniodawca nie wypowie Umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
tychże zmian. 

3. W sprawach związanych z zakresem i zasadami udzielania Świadczeń Zdrowotnych rozstrzyga, prezentując 
tym samym stanowisko Zleceniobiorcy, Przewodniczący Rady Naukowej Zleceniobiorcy. 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zleceniobiorcy o zmianach danych Osób 
Uprawnionych do otrzymywania świadczeń, nie później niż w pierwszym dniu miesiąca, w którym dana Osoba 
Uprawniona będzie korzystać ze Świadczeń Zdrowotnych. Skutki niedopełnienia tego zobowiązania obciążają 
Zleceniodawcę.  
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