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§ 1 
DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE 

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozumie się: 
 
1. Autoryzacja – potwierdzenie przez konsultanta Zespołu 

gwarancji terminu możliwości skorzystania ze Zwrotu Ceny 

usługi przez Pacjenta.  

2. Centrum Medicover – placówka medyczna należąca do 

Medicover Sp. z o. o. i/lub placówka medyczna będąca w sieci 

franczyzowej Medicover Sp. z o. o., z wyłączeniem szpitali 

Medicover. 

3. Centrum Obsługi Klienta – Infolinia Medicover, w ramach której 

Pacjent może umówić termin i potwierdzić miejsce uzyskania 

Usługi medycznej lub uzyskać informacje na temat opieki 

medycznej. Infolinia dostępna jest pod numerem 500 900 500. 

4. Dni robocze - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, 

 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Gwarantowany termin dostępności – wskazany w niniejszym 

Regulaminie czas, w jakim Medicover zobowiązuje się 

dostarczyć określone usługi medyczne, liczony od momentu 

zgłoszenia przez Pacjenta potrzeby realizacji danej usługi  

w Zespole gwarancji terminu. 

6. Hot Line Medicover – 24-godzinna usługa telefoniczna,  

w ramach której Pacjent może uzyskać pomoc w razie nagłego 

zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, zgodnie  

z przysługującym Zakresem świadczeń.  

7. Maksymalna cena usługi – maksymalna kwota, do wysokości 

której ma miejsce Zwrot ceny usługi. Aktualna wysokość 

Maksymalnej ceny usługi dostępna jest na stronie 

www.medicover.pl/pakiety-medyczne-dla-firm/gwarancja-

terminu 

8. Obszar gwarancji dostępności – obszar, zależny od miejsca 

pobytu Pacjenta, w ramach którego konsultant Zespołu 

gwarancji terminu proponuje  wykonanie Usługi medycznej. 

Informacja o aktualnym Obszarze gwarancji dostępności  

jest zamieszczona na stronie internetowej 

www.medicover.pl/pakiety-medyczne-dla-firm/gwarancja-

terminu 

9. Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia do usług 

medycznych zgodnie z Umową oraz niniejszym Regulaminem. 

10. Placówka Medyczna – działający zgodnie z prawem 

obowiązującym w Polsce podmiot uprawniony do udzielania 

świadczeń zdrowotnych, tj. przedsiębiorstwo podmiotu 

leczniczego, osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny,  

tj. osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona 

jest do udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym lekarz, 

pielęgniarka, położna w ramach indywidualnej praktyki lub 

indywidualnej specjalistycznej praktyki) oraz osoba legitymująca 

się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń 

zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie 

medycyny, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka 

pielęgniarek lub położnych, gdzie Pacjent może uzyskać Usługę 

medyczną. 

11. Placówki współpracujące – placówki medyczne, z którymi 

Medicover Sp. z o. o. zawarł umowy o współpracy. Aktualna lista 

Placówek Współpracujących, wraz z zakresem świadczeń 

udzielanych w każdej z nich, jest dostępna na stronie 

internetowej www.medicover.pl/placowki oraz pod numerem 

Centrum Obsługi Klienta 500 900 500. 

12. Regulamin – niniejszy dokument opisujący zasady 

dostarczania produktu Gwarancji terminu.  

13. Umowa – umowa opieki medycznej zawarta między 

Pracodawcą a Medicover, dla której niniejszy Regulamin stanowi 

załącznik do umowy. 

14. Wniosek o zwrot ceny usługi –  dokument umożliwiający 

zgłoszenie Zwrotu ceny usługi medycznej, będący integralną 

częścią niniejszego Regulaminu. 

15. Zakres świadczeń – usługi medyczne przysługujące 

Pacjentowi w ramach Umowy. 

16. Zespół gwarancji terminu - dedykowana infolinia, dzięki której 

Pacjent może umówić termin w ramach Gwarantowanych 

terminów dostępności i potwierdzić miejsce uzyskania usługi 

medycznej lub otrzymać od konsultanta Autoryzację  

jej wykonania w innej Placówce Medycznej. Infolinia dostępna 

jest pod numerem 500 900 745. 

17. Zwrot ceny usługi – zwrot wydatków poniesionych przez 

Pacjenta na wykonanie usługi medycznej, zgodnej z Zakresem 

Świadczeń, w dowolnej Placówce Medycznej, po wcześniejszym 

uzyskaniu Autoryzacji i do wysokości Maksymalnej ceny usługi.  

§ 2 
SPOSÓB DOSTARCZANIA GWARANCJI TERMINU 

 

1. W ramach niniejszego Regulaminu opisujemy sposób w jaki 

dostarczamy usługi w nim wymienione, w tym: 

a) informacje o sposobie w jaki dostarczamy usługi, 

zgodnie z Gwarancją terminu,  

b) możliwość wykonania usługi w dowolnej Placówce 

medycznej oraz uzyskania zwrotu poniesionych 

wydatków przez Pacjenta - w przypadku 

niemożliwości ich dostarczenia w odpowiednim 

terminie. 

2. Prawo do skorzystania z Gwarancji terminu przysługuje 

Pacjentom objętym stosowną Umową, w oparciu  

o przysługujący im Zakres Świadczeń.   

3. W przypadkach bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu 

Pacjenta, takich jak  na przykład ciężkie urazy, poparzenia, 

krwotoki, utrata przytomności - pomoc realizowana 

natychmiastowo za pośrednictwem Hot Line Medicover pod 

numerem 500 900 999. Po otrzymaniu zgłoszenia, Dyspozytorzy 

organizują pomoc doraźną wskazując najbliższą placówkę,  

w której Pacjent otrzyma odpowiednią pomoc oraz organizują 

inne działania zgodnie z Zakresem Świadczeń (np. wizyty 

domowe). 

4. W pozostałych przypadkach, niezagrażających życiu lub 

zdrowiu, w pierwszej kolejności Umówienie usług planowych 

przez Pacjenta usługi planowej  odbywa się: 

a) w Centrach Medicover: online, telefonicznie  

w Centrum Obsługi Klienta, lub osobiście w placówce. 

b) w Placówkach Współpracujących: dzwoniąc 

bezpośrednio do danej placówki. Numery telefonów 

dostępne są na www.medicover.pl/placowki. 

5. Jeżeli Pacjent nie otrzyma propozycji wykonania usługi 

medycznej w Gwarantowanym terminie dostępności, powinien 

skontaktować się z telefonicznie z Zespołem gwarancji terminu 

pod numerem 500 900 745. 

6. Konsultant Zespołu gwarancji terminu przyjmuje od Pacjenta 

zapotrzebowanie na wykonanie usługi medycznej oraz:  
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a) weryfikuje dostępność usługi w Centrach Medicover 

lub Placówkach współpracujących, w ramach 

Obszaru gwarancji dostępności, 

b) przedstawia propozycję rozwiązania zgodnego  

z Gwarantowanym terminem dostępności, najpóźniej 

następnego Dnia roboczego od momentu zgłoszenia 

przez Pacjenta zapotrzebowania,  

c) potwierdza z Pacjentem i rezerwuje termin wykonania 

usługi. 

7. W sytuacji, gdy konsultant nie jest w stanie zaproponować usługi 

medycznej zgodnej z Gwarantowanym terminem dostępności, 

dokonuje Autoryzacji oraz podaje Maksymalną cenę usługi, do 

wysokości której dokonywany jest Zwrot ceny usługi.  

8. Od momentu Autoryzacji, Pacjent może wykonać autoryzowaną 

usługę w dowolnej Placówce Medycznej, a po jej wykonaniu 

uzyskać Zwrot ceny usługi. Autoryzacja jest ważna 30 dni 

kalendarzowych od daty jej wystawienia. 

9. Pacjent pokrywa koszty wykonanej Usługi medycznej 

bezpośrednio w Placówce Medycznej, zgodnie z obowiązującym 

w tej placówce cennikiem oraz zobowiązany jest do pobrania 

faktury zgodnie Regulaminem.  

10. W celu uzyskania Zwrotu ceny usługi, Pacjent powinien 

przesłać do Medicover:  

a) prawidłowo wypełniony Wniosek o Zwrot ceny usługi, 

b) oryginał faktury wystawionej na Pacjenta  

(w przypadku usług medycznych zrealizowanych na 

rzecz dziecka - na opiekuna prawnego).  

Faktura musi zawierać: 

i. wykaz usług medycznych lub specyfikację, 

pozwalającą ustalić ilość, cenę usługi oraz 

nazwy poszczególnych zrealizowanych 

usług, 

ii. wskazaną formę płatności. W przypadku gdy 

Pacjent dokona płatności przelewem  

– niezbędny jest dowód zapłaty. 

c) Oryginał skierowania jeśli świadczenie lub 

uprawnienia w ramach Umowy takiego wymagają. 

11. Wniosek o Zwrot Ceny usługi wraz z w/w dokumentami należy 

dostarczyć w formie listownej w ciągu 30 dni kalendarzowych od 

wykonania usługi medycznej do Medicover Sp. z o.o. pod adres: 

Zespół Kontroli Zobowiązań  

Medicover Sp. z o. o. 

Ul. Malczewskiego 24 

26-600 Radom 

12.  W sytuacji, gdy przedstawione przez Pacjenta dokumenty są 

niekompletne, Medicover poinformuje o tym fakcie Pacjenta 

drogą telefoniczną lub poprzez e-mail. Pacjent zobowiązany jest 

do niezwłocznego uzupełnienia braków w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od momentu powiadomienia Pacjenta  

o niezgodności. 

13. Jeżeli przedstawione przez Pacjenta dokumenty budzą 

wątpliwości, co do ich prawidłowości i legalności, Medicover ma 

prawo uzależnić dokonanie Zwrotu Ceny od dostarczenia 

dokumentacji medycznej z placówki medycznej, w której Usługa 

medyczna została wykonana. Pacjent upoważnia Medicover 

poprzez złożenie Wniosku o Zwrot ceny usługi do odebrania 

dokumentacji medycznej bezpośrednio od placówki medycznej.  

14. W przypadku nieuzupełnienia brakujących/niewłaściwych 

dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu 

powiadomienia Pacjenta o niezgodności lub braku wyrażenia 

zgody Pacjenta na dostęp do dokumentacji medycznej, 

Medicover ma prawo do odmowy realizacji Zwrotu Ceny usługi. 

15. Zwrot ceny usługi odbywa się do wysokości kwoty nie wyższej 

niż Maksymalna cena usługi. W przypadku, gdy koszt poniesiony 

przez Pacjenta przekracza wysokość Maksymalnej ceny usługi, 

Medicover nie zwraca różnicy. 

16. Zwrot ceny dokonywany jest przelewem na konto Pacjenta 

(Opiekuna Prawnego), który skorzystał z usługi (numer konta 

należy podać na Wniosku o zwrot ceny usługi). Medicover 

dokona zwrotu kosztu w terminie 30 dni od otrzymania 

kompletnego Wniosku o zwrot ceny usługi, faktury oraz 

skierowania (jeśli świadczenie lub uprawnienia Umowy tego 

wymagają) 

17. Usługi medyczne zrealizowane w ramach Zwrotu Ceny usługi 

podlegają dodatkowym warunkom jakie przewiduje Umowa (np. 

limity, skierowania, udział własny).  

§ 3 
OGRANICZENIA ZWROTU CENY USŁUGI 

 

1. Zwrot ceny nie obejmuje: 
a) usług medycznych, 

I. na które Pacjent (Opiekun Prawny) nie uzyskał 

Autoryzacji lub zostały wykonane po upływie 30 dni 

kalendarzowych od daty ich Autoryzacji, 

II. zakupionych w formie opłaty ryczałtowej (w tym 

pakiety i abonamenty medyczne, ubezpieczenia 

zdrowotne, przeglądy stanu zdrowia), 

III. nie wymienionych w niniejszym Regulaminie 

(tabela ‘Gwarantowane terminy dostępności’) 

b) specjalistycznych procedur ambulatoryjnych, chirurgii 

jednego dnia oraz usług szpitalnych, w tym pobytów  

w oddziale szpitalnym, 

c) stomatologii, medycyny pracy, orzecznictwa sportowego, 

rehabilitacji 

d) limitowanych usług medycznych, w przypadku przekroczenia 

limitu na te usługi w ramach Umowy  

e) jeżeli Wniosek wraz z fakturą za usługę podlegającą 

Zwrotowi Ceny  został  przesłany do Medicover po upływie 

30 dni od daty Autoryzacji (decyduje data stempla 

pocztowego). 

f) sytuacji, w których dostarczenie przez Medicover usług w 

ramach Gwarantowanego terminu dostępności było 

niemożliwe w wyniku działania siły wyższej, przez którą 

rozumie się nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, którego 

nie można było przewidzieć i którego skutkom nie można 

było zapobiec, w tym: wojna, akty terrorystyczne, klęski 

żywiołowe, strajki, epidemie, pandemie. 

 
 
Nieodłącznym elementem niniejszego Regulaminu są: 
- Tabela „Gwarantowane terminy dostępności”  
- Wniosek o zwrot ceny usługi 
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Model opieki Medicover oparty jest na koordynacji diagnostyki i leczenia, tak aby każdy pacjent mógł 

otrzymać pomoc odpowiadającą jego potrzebie zdrowotnej, we właściwym czasie i w możliwie 

najdogodniejszy sposób. Pomoc medyczną realizujemy w następującym trybie: 

  

•    Pomoc medyczna w trybie ratunkowym to pomoc w przypadkach bezpośrednio zagrażających zdrowiu 

lub życiu pacjentów takich jak ciężkie urazy, poparzenia, krwotoki, utrata przytomności. Pomoc realizowana 

jest natychmiastowo za pośrednictwem Hot Line Medicover 500 900 999, gdzie personel medyczny 

organizuje oraz wskazuje miejsce, w którym pacjent uzyska niezbędną pomoc medyczną  

- w najszybszym możliwie terminie. 

  

•    Pomoc w trybie planowym to porada medyczna lub badanie diagnostyczne, nie wymagające pomocy 

w trybie ratunkowym. W ramach trybu planowego usługa medyczna realizowana jest w oparciu o poniższe 

gwarantowane terminy dostępności. 

 

 

Gwarantowane terminy dostępności w Centrach Medicover: 
 

  RODZAJ KONSULTACJI MEDYCZNEJ LUB DIAGNOSTYKI GWARANTOWANE TERMINY  

Dorośli 

Konsultacja internistyczna i medycyny rodzinnej do 24 godzin 

Konsultacja internistyczna i medycyny rodzinnej - wizyta 
domowa* 

do 6 godzin od przyjęcia 
zgłoszenia, na podstawie 

wskazań medycznych 

Konsultacja ginekologiczna w tym w zakresie prowadzenia 
ciąży  

do 2 dni 

Konsultacja chirurgiczna, okulistyczna, ortopedyczna, 
optometryczna, laryngologiczna, dermatologiczna 

do 3 dni 

Poradnia Bólu Pleców, Poradnia Układu Ruchu do 5 dni 

Konsultacja kardiologiczna, alergologiczna, neurologiczna, 
pulmonologiczna 

do 5 dni 

Konsultacja urologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, 
onkologiczna, specjalistyczna chorób zakaźnych, 
gastroenterologiczna, chirurgii naczyniowej, nefrologiczna 

do 7 dni 

Konsultacja psychologiczna, psychiatryczna, ginekologiczno-
endokrynologiczna, hematologiczna, hepatologiczna, 
foniatryczna, neurochirurgiczna 

do 9 dni 

Inne konsultacje specjalistyczne do 9 dni 

Medycyna 
Pracy 

Lekarz Medycyny Pracy 

czas od zgłoszenia do 
umówienia do 5 dni roboczych, 

czas realizacji badań  
i uzyskania orzeczenia w ciągu 
1 dnia roboczego (z wyjątkiem 

przypadków wymagających 
pogłębionej diagnostyki) 
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Dzieci 

Konsultacja pediatryczna - dzieci zdrowe, dzieci chore, 
choroby przewlekłe 

do 24 godzin 

Konsultacja pediatryczna - wizyta domowa* 
do 6 godzin od przyjęcia 
zgłoszenia, na podstawie 

wskazań medycznych 

Konsultacja chirurgiczna, ortopedyczna, neurologiczna, 
okulistyczna, alergologiczna, dermatologiczna, 
laryngologiczna 

do 7 dni 

Pozostałe specjalistyczne konsultacje medyczne dla dzieci do 7 dni 

Badania 
 i zabiegi 

diagnostyczne 

RTG 
tego samego dnia lub następny 

dzień roboczy 

USG (jamy brzusznej, sutka (piersi), układu moczowego), 
mammografia 

do 5 dni 

Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, EKG 
wysiłkowe, densytometria, biopsje 

do 7 dni 

Pozostałe USG (w tym: sercowo-naczyniowe (np. Doppler), 
ortopedyczne, transrektalne, transvaginalne), endoskopia 
przewodu pokarmowego 

do 9 dni 

 
Dni robocze w Centrach Medicover: poniedziałek - sobota (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

Badania i zabiegi diagnostyczne odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum 

Medicover 

* Wizyty domowe świadczone są zgodnie z Obszarem gwarancji dostępności 

 

 

Gwarantowane terminy dostępności w placówkach współpracujących: 
 

  RODZAJ KONSULTACJI MEDYCZNEJ LUB 
DIAGNOSTYKI 

GWARANTOWANE TERMINY 

Dorośli 

Konsultacja internistyczna i medycyny rodzinnej do 24 godzin 

Konsultacja ginekologiczna w tym prowadzenie ciąży do 3 dni 

Konsultacja chirurgiczna, laryngologiczna, okulistyczna, 
ortopedyczna 

do 3 dni 

Konsultacja alergologiczna, dermatologiczna, 
gastroenterologiczna, kardiologiczna, nefrologiczna, 
neurologiczna, onkologiczna, psychologiczna, 
psychiatryczna, pulmonologiczna 

do 5 dni 

Konsultacja diabetologiczna, endokrynologiczna, 
neurochirurgiczna, specjalistyczna chorób zakaźnych, 
urologiczna 

do 7 dni 

Konsultacja chirurgii naczyniowej, ginekologiczno-
endokrynologiczna, hematologiczna 

do 10 dni 

Pozostałe konsultacje specjalistyczne do 10 dni 
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Medycyna 
Pracy 

Lekarz Medycyny Pracy 

czas od zgłoszenia do umówienia 3 
dni robocze, czas realizacji badań 1 
dzień roboczy, po realizacji pełnych 
badań do uzyskania orzeczenia do 3 

dni roboczych (z wyjątkiem 
przypadków wymagających 

pogłębionej diagnostyki) 

Dzieci Konsultacja pediatryczna do 24 godzin 

Badania  
i zabiegi 

diagnostyczne 

RTG 
tego samego dnia lub następny dzień 

roboczy 

USG (jamy brzusznej, sutka (piersi), układu 
moczowego), mammografia, EKG wysiłkowe, 
densytometria, biopsje 

do 5 dni 

Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny do 7 dni 

Pozostałe USG (w tym: sercowo-naczyniowe (np. 
Doppler), ortopedyczne, transrektalne, transvaginalne), 
endoskopia przewodu pokarmowego 

do 10 dni 

 
Dni robocze w Placówkach Współpracujących: poniedziałek - piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy) 

Badania i zabiegi diagnostyczne odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Centrum 

Medicover lub Placówek Współpracujących 
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* Pole obowiązkowe 

** Niepotrzebne skreślić 

 

 

1. Wymagane dokumenty: oryginał wystawionej faktury z danymi osobowymi Pacjenta (który skorzystał 

z autoryzowanej usługi lub w przypadku osób poniżej 18 r.ż. – na rodzica lub opiekuna prawnego). 

Oryginał skierowania jeśli świadczenie lub uprawnienia w ramach Umowy takiego wymagają. 

Nie dokonujemy zwrotów na podstawie paragonów fiskalnych! 

2. Zwrot ceny dokonywany jest przelewem na wyżej wskazane konto bankowe Pacjenta (lub 

Rodzica/Opiekuna Prawnego), który skorzystał z usługi. Medicover dokona zwrotu ceny usługi w 

terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego Wniosku wraz z fakturą. 

3. W poniższej tabeli prosimy podać informacje dotyczące wykonanych usług medycznych podlegających 

zwrotowi ceny: 

 

l.p. Nazwa zrealizowanej usługi 

Numer 

autoryzacji 

zwrotu ceny 

usługi 

Data 

wykonania 

usługi 

Cena  

wykonanej 

usługi 

medycznej 

Numer 

faktury 

      

      

      

      

 

 

  
…………………………………………………………... 

                miejscowość, data 

 

DANE OSOBOWE PACJENTA (który otrzymał autoryzację Zespołu gwarancji terminu): 
 

 

 

           Numer PESEL*:  Numer karty Medicover*: …………………………………...... 

Imię*: …………………………………………………………     Nazwisko*: ……………………………………………………. 

Numer telefonu*: ……………………………………………  Adres e-mail*: ………………………………………………… 

Adres zamieszkania*: ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO (w przypadku zwrotu ceny za usługi medyczne świadczone na rzecz 

dzieci poniżej 18 r.ż.): 

Imię: .………………………………………………………… Nazwisko: …..…………………………………………………. 

Numer telefonu: …………………………………………….. Adres e-mail: ……..…………………………………………… 

 

DANE DO ZWROTU CENY USŁUGI (przelew bankowy na rachunek): 

Bank/Oddział: …...…………………………………………………………………………………………………………………. 

                          
 

Numer rachunku:  

 



WNIOSEK O ZWROT  

CENY USŁUGI 

7 
18.03.2020 

* Pole obowiązkowe 

** Niepotrzebne skreślić 

 

Wypełniony Wniosek wraz z fakturami należy dostarczyć do Medicover w ciągu 30 dni kalendarzowych 

od daty wykonania usługi medycznej na adres: 

 

  

Zespół Kontroli Zobowiązań 

Medicover Sp. z o. o. 

ul. Malczewskiego 24 

26-600 Radom 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Gwarancji terminu Medicover Sp. z o.o. i akceptuję jego 

postanowienia, 

 

Upoważniam Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, do pozyskiwania 

indywidualnej dokumentacji medycznej dotyczącej mojej osoby/mojego małoletniego dziecka** od lekarza,  

a także podmiotów leczniczych, które udzielały mi świadczeń zdrowotnych, w celu weryfikacji rozliczeń 

finansowych w Medicover Sp. z o.o., na podstawie Wniosku o zwrot ceny za autoryzowaną usługę medyczną. 

 

                                                                                                                           

   

 

 

…………………..………… 
               data  

 

                       …..…………………………………………     
            czytelny podpis Pacjenta (lub Opiekuna Prawnego) 

 
 

  

 
         

 

 

 

 

 




