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Przedmiotem Umowy jest hospitalizacja lub pakiet hospi-
talizacyjny / pakiet diagnostyczny w Szpitalu Medicover 
przy Alei Rzeczpospolitej 5 w Warszawie, której celem jest
diagnoza i leczenie jednostki chorobowej / przegląd stanu
zdrowia dziecka Zleceniodawcy.

§ 1§ 1

na planowaną hospitalizację / pakiet hospitalizacyjny /
pakiet diagnostyczny w Szpitalu Medicover (dziecko)

W dniu roku 

w Warszawie, pomiędzy Panią/Panem

zamieszkałą/zamieszkałym w

legitymującą/legitymującym się

zwaną/zwanym dalej Przedstawicielem Ustawowym lub 

Zleceniodawcą

a

Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Al. Jerozolimskie 96, zarejestrowaną w rejestrze przedsię-

biorców pod numerem KRS 0000021314 prowadzonym przez

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy Sąd Gospodarczy, repre-

zwaną w dalszej części Umowy Szpitalem

została zawarta Umowa następującej treści:

 D D − M M − R R R R On

in Warsaw, Mr./Mrs

residing in

holder of identify card

hereinafter referred to as Statutory Representative or

Ordering Party

and

Medicover Sp. z o.o., limited liability company, with its registered 

offi ce in Warszawa at Aleje Jerozolimskie house number 96, 

entered under No. KRS: 0000021314 in the Register of Entre-

preneurs maintained by the District Court for the capital city 

hereinafter referred to as Hospital,

concluded the Agreement reading as follows:

 D D − M M − R R R R

on planned hospitalisation / hospitalisation package / 
diagnostic package at the Medicover Hospital (child)

§ 2

1. Szpital zobowiązuje się na podstawie kwalifi kowanego 
skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza
Medicover do hospitalizacji lub realizacji pakietu hospi-
talizacyjnego / pakietu diagnostycznego. Przedstawiciel 
Ustawowy zobowiązuje się do stawienia się w Szpitalu 
wraz z dzieckiem w wyznaczonym terminie.

The subject of the Agreement concerns hospitalisation or
a hospitalisation / diagnostic package at the Medicover Hospi-
tal, Aleja Rzeczpospolitej 5, Warszawa, which is aimed at
a diagnosis and treatment of a particular disease condition /
a health condition check-up for the Ordering Party’s child.

1. On the basis of a qualifi ed referral issued by an authorised 
physician from the Medicover Hospital, the Hospital under-
takes to carry out hospitalisation or implement the hospita-
lisation package / diagnostic package for the Statutory Repre-
sentative’s child. The Statutory Representative undertakes
to appear at the Hospital with the child on the date agreed.

§ 1§ 1

§ 2

of Warszawa, Commercial Department, represented by:zentowaną przez:
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§ 3

1. Przedstawiciel Ustawowy zobowiązuje się do zapłaty 
należności za przedmiot umowy, wynikający z kosztorysu 
usług medycznych i niemedycznych w ramach hospital-
izacji wymienionych w Załączniku do Umowy („Zamówie-
nie na usługi szpitalne”). W przypadku pakietu hospitaliza-
cyjnego/pakietu diagnostycznego załącznikiem do Umowy
jest jego zakres.

2. Ustala się wpłatę zaliczki za przedmiot Umowy w wyso-
kości 100% wartości kosztorysu („Zamówienie na usługi 
szpitalne), o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku płatności Zaliczki przelewem Przedstawiciel 
Ustawowy zobowiązuje się wpłacić jej wartość na konto 
bankowe 28 1050 0086 1000 0023 3866 0679 
w banku ING Bank Śląski,  w przypadku płatności kartą 
kredytową lub gotówką, w kasie Szpitala.

4. Przedstawiciel Ustawowy zobowiązuje się wpłacić wartość
Zaliczki najpóźniej 8 dni przed terminem rozpoczęcia 
hospitalizacji lub rozpoczęciem realizacji pakietu hospi-
talizacyjnego / pakietu diagnostycznego.

5. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie
Szpital może odstąpić od Umowy żądając  jednocześnie 
od Przedstawiciela Ustawowego pokrycia poniesionych 
kosztów związanych z przygotowaniem się do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy („Koszty”). Koszty te zostaną
podane Przedstawicielowi Ustawowemu na piśmie. 

6. Przedstawiciel Ustawowy zobowiązuje się na podstawie 
niniejszej Umowy do pokrycia kosztów dodatkowych pow-
stałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, niewyszcze-
gólnionych w Załączniku do Umowy, będących konsekwen-
cją niezbędnego postępowania diagnostyczno-terapeu-
tycznego lub innych usług zamawianych przez Przedsta-
wiciela Ustawowego podczas pobytu dziecka w Szpitalu.

7. Jeśli uzyskanie zgody Przedstawiciela Ustawowego 
na wykonanie usług dodatkowych niewymienionych w 
Załączniku do Umowy („Zamówienie na usługi szpitalne”) 
jest niemożliwe, Szpital zastrzega sobie prawo do wyko-
nania wszystkich niezbędnych procedur i użycia środków 
dla ratowania zdrowia i życia Pacjenta i obciążenia Zlece-
niodawcy dodatkowymi kosztami usług dostarczonych 
z obiektywnych przyczyn medycznych. Szpital udzieli 
Przedstawicielowi Ustawowemu 25% rabat na wykonane 
usługi dodatkowe niewymienione w Załączniku do Umowy,
a dostarczone z obiektywnych przyczyn medycznych.  

 Kserokopia przedstawionego dokumentu stanowi załącz-
nik do niniejszej Umowy.

Imię

Nazwisko

Numer PESEL
(jeśli dziecko posiada)

2. Przedstawiciel Ustawowy dziecka przedstawia podczas 
podpisywania umowy dokument stwierdzający umoco-
wanie do reprezentacji  dziecka (Dane dziecka)

2. Upon signing of the Agreement, the child’s Statutory Repre-
sentative presents a document authorising him to repre-
sent the child.

 A photocopy of the document stands for the addendum to 
this Agreement

Child’s fi rst name

Child’s surname

National Personal Identifi cation Number PESEL
(if the child has been assigned one)

1. In relation to hospitalisation, the Statutory Represen-
tative undertakes to pay for the subject of the Agreement
according to the costs estimate of medical and non-
medical services listed in the Appendix to this Agreement 
(“Order for medical services”). In the case of the hospitali-
sation / diagnostic package the scope of hospitalization 
stands for the addendum to the Agreement.

2. An advance payment towards the subject of this Agree-
ment is agreed upon, equal to 100% of the costs estimate 
(“Order for medical services”) referred to in paragraph 1.

3. In the case of bank transfer payments, the Statutory Rep-
resentative undertakes to pay the advance payment into 
the following bank account: 28 1050 0086 1000 0023 
3866 0679 at the ING Bank Śląski. Payments by credit 
card or cash shall be made at the hospital cash desk.

4. The Statutory Representative undertakes to pay the ad-
vance payment at least 8 days before the beginning of the 
hospitalisation or of the implementation of the hospitali-
sation / diagnostic package.

5. If the advance payment has not been made within the 
specifi ed time limit, the Hospital may withdraw from the 
Agreement and may demand that the Statutory Repre-
sentative covers all the expenses connected with the 
preparation of the implementation of the subject of this 
Agreement (“Costs”). The specifi cation of the costs shall 
be forwarded to the Statutory Representative in writing. 

6. The Statutory Representative undertakes, on the basis of 
the present Agreement, to cover all additional costs origi-
nating from the realization of the Agreement which are not 
listed in the Appendix to the Agreement, and which result 
from necessary diagnostic and therapeutic treatment or 
other services ordered by the Statutory Representative 
during the stay in the Hospital.

7. If it is impossible to acquire the Statutory Representative’s 
consent to perform additional services not listed in the Ap-
pendix to this Agreement (“Order for medical services”), 
The Hospital reserves the right to perform all necessary 
procedures and to use all means to save the Patient’s 
life and health, and charge the Ordering Party with the 
additional cost of services realized due to objective medi-
cal reasons. The Hospital grants 25% discount for addi-
tional services, which are not listed in the Appendix to the 
Agreement, realized due to objective medical reasons.

§ 3
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§ 4

8. Zapłata należności za ww. usługi nastepuje podczas 
wypisu ze Szpitala po otrzymaniu przez Przedstawiciela
Ustawowego faktury rozliczającej wszystkie usługi świad-
czone w ramach hospitalizacji lub pakietu hospitalizacyj-
nego / pakietu diagnostycznego w Szpitalu Medicover.
Formą rozliczenia jest płatność gotówką lub kartą kredytową.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających 
Szpitalowi udzielenia świadczeń (zmiana stanu zdrowia), 
kierując się wyłącznie dobrem dziecka, Szpital zastrzega
sobie prawo do przekazania dziecka innym placówkom służby 
zdrowia. Szpital rozliczy dostarczone usługi wynikające
z Załącznika do Umowy i pobierze za nie stosowne wynagrodze-
nie. Rozliczenie kosztów nastąpi poprzez potrącenie z kwoty
Zaliczki za przedmiot Umowy. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni.

§ 5

1. W przypadku, kiedy wywiązanie się z zapisów w umowie 
przez Szpital nie jest możliwe z przyczyn leżących po 
jego stronie, a które wynikają z przyczyn niezależnych lub 
z powodu siły wyższej Przedstawiciel Ustawowy powin-
ien zostać powiadomiony z wyprzedzeniem bez zbędnej 
zwłoki.

2. W takim przypadku strony Umowy powinny uzgodnić 
nowy termin rozpoczęcia świadczenia usług medycznych 
i niemedycznych. 

3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy z winy 
Szpitala, Szpital zobowiązuje się do niezwłocznego
rozliczenia kosztów. Rozliczenie kosztów nastąpi poprzez 
potrącnie z kwoty Zaliczki za przedmiot Umowy. Zwrot 
nastąpi w terminie 14 dni.

4. W przypadku nieskorzystania przez Dziecko Przed-
stawiciela Ustawowego z usługi będącej przedmiotem 
Umowy, dokonana przez Pacjenta wpłata zaliczki zostan-
ie stosownie rozliczona w stosunku do poniesionych kosz-
tów. W takim przypadku Przedstawiciel Ustawowy powi-
nien niezwłocznie powiadomić pisemnie Szpital. Jeżeli 
powiadomienie dotrze do Szpitala na krócej niż 8 dni 
przed ustalonym terminem realizacji przedmiotu Umowy, 
Szpital zastrzega sobie prawo potrącenia poniesionych 
przez Szpital uzasadnionych kosztów przygotowania się 
do wykonania przedmiotu Umowy, nie więcej jednak niż 
15% wpłaconej Zaliczki tytułem poniesionych przez Szpi-
tal kosztów przygotowania się do realizacji przedmiotu 
Umowy.

8. The payment for the services mentioned above is made 
upon the date of discharge of the child from the Hospital in
settlement of an invoice itemising the cost of all the services
performed in relation to the hospitalisation or the hospitali-
sation / diagnostic package at the Medicover Hospital. The
method of payment may be as follows: cash or credit card.

Solely having the child’s good in mind, in the case of circum-
stances preventing the Hospital from providing the services 
(e.g. a change of health condition), the Hospital reserves the 
right to transfer the child to other health care units. The Hospi-
tal shall charge for the services according to the Appendix to 
this Agreement. The settlement of accounts is performed by 
deduction of advance payment for the subject of Agreement. 
The reimbursement will be performed within 14 days.

1. If the Hospital cannot fulfi l the provisions laid down in the 
Agreement due to reasons attributable to the Hospital, but 
being a result of independent circumstances or force ma-
jeure, the Statutory Representative should be informed in 
advance and without delay.

2. In this case, the Parties should set a new date for imple-
menting the medical and nonmedical services.

3. In the case of non-performance of the Agreement due to
the fault of the Hospital. The settlement of accounts is per-
formed by deduction of advanced payment for the subject
of Agreement. The reimbursement will be performed within
14 days.

4. If the Statutory Representatives’ child fails to use any of 
the services included in the Agreement, the advance pay-
ment will be returned less an amount that takes into ac-
count the costs incurred by the Hospital. In such a case, 
the Statutory Representative should immediately inform 
the Hospital in writing. If the information is received by 
the Hospital in less time than 8 days before the agreed 
date of the realization of the subject of the Agreement, 
the Hospital reserves the right to deduct valid costs born 
by the Hospital in relation to the preparation to realization 
of the subject of the Agreement; nevertheless, not more 
than 15% of the Advance Payment by way of the costs 
born by the Hospital in relation to the preparation to real-
ization of the subject of the Agreement.

§ 4

§ 5

§ 6

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wyko-
nywaniem niniejszej Umowy Strony będą starały się 
rozstrzygnąć w sposób polubowny, a w przypadku braku 
porozumienia poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu  
powszechnego.

1. In matters not described in this Agreement, the regula-
tions of the Civil Code shall apply.

2. The Parties shall use their best endeavours in order 
to resolve amicably any disputes which may arise dur-
ing the implementation of this Agreement. If the Parties 
concerned cannot reach an agreement amicably, the dis-
putes shall be resolved by a common court of law.

§ 6
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Przedstawiciel Ustawowy
The Statutory Representative

Szpital
The Hospital

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie 
Danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) 
informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych podanych bądź 
uzyskanych jest Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 
96, 00-807 Warszawa.

2. Pani/ Pana dane będą przetwarzane celem realizacji 
usług szpitalnych Medicover Sp. z o. o.

3. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich 
danych, ich poprawiania oraz prawie wniesienia sprzeci-
wu na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 
1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi 
podstawę świadczenia usług medycznych.

In accordance with Article 24 of the Act of 29 August on the 
protection of personal data (Journal of Laws of 2002 No.101, 
item 926 as amended) we would like to inform you that:

1. Medicover Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 War-
saw shall be the Controller of Personal Data disclosed or 
obtained.

2. Your data will be processed for the purposes of the provi-
sion of hospital services by Medicover Sp. z o.o.;

3. You have the right to access your data and correct them, 
as well as the right to object their processing in accor-
dance with the conditions set in the Act of 29 August 1997 
on the protection of personal data.

4. The disclosure of personal data is voluntary, but it shall 
provide a basis of the provision of medical services.

3. Za szkody wyrządzone przez dziecko Przedstawiciela 
Ustawowego w mieniu Szpitala, Przedstawiciel Ustawowy
odpowiada na zasadach ogólnych.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

3. The Statutory Representative answers for any damages 
in the Hospital possessions caused by Statutory Repre-
sentative’s child according to general regulations.

4. This Agreement has been drawn up in two identical copies,
one for each of the Parties.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych oso-
bowych zgromadzonych przez: Medicover Sp. z o. o, Al 
Jerozolimskie 96, 00-07 Warszawa, podmiotom Grupy 
Medicover (tj. Medicover Försäkrings AB (publ.) Spółka Ak-
cyjna – Oddział w Polsce, Centrum Medyczne Damiana ul. 
Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa, będących w jednej gru-
pie kapitałowej) w celach marketingowych i statystycznych.

I agree to making my personal data gathered by: Medicover
Sp. z o. o, Al Jerozolimskie 96, 00-07 Warszawa, available
to entities from the Medicover Group (i.e. Medicover Försäk-
rings AB (publ.) Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce, Centrum
Medyczne Damiana ul. Walbrzyska 46, 02-739 Warszawa,
members of a single capital group) for marketing and statisti-
cal purposes.

Wyrażam zgodę zgody na przesyłanie przez Medicover
Sp. z o. o, Al Jerozolimskie 96, 00-07 Warszawa oraz przez 
podmioty Grupy Medicover (tj. Medicover Försäkrings AB 
(publ.) Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce, Centrum Me-
dyczne Damiana ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa, 
będących w jednej grupie kapitałowej) niezamówionych
informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności 
pocztą elektroniczną oraz w postaci wiadomości SMS,
w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
z dnia 18 lipca 2002 roku. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 Tak Nie  Yes No

I agree to receiving from Medicover Sp. z o. o, Al Jerozolim-
skie 96, 00-07 Warszawa and the entities from the Medi-
cover Group (i.e. Medicover Försäkrings AB (publ.) Spółka 
Akcyjna – Oddział w Polsce, Centrum Medyczne Damiana
ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa, members of a single 
capital group) unordered commercial information via elec-
tronic means, in particular via e-mail and as text messages, 
in accordance with the Act on Rendering Electronic Services 
of 18 July 2002 (Journal of Laws No. 144, item 1204).

 Tak Nie  Yes No
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