
 
REGULAMIN PROGRAMU BEZPŁATNA KWALIFIKACJA DO ZABIEGU 

OPERACJI PRZEPUKLINY 

§ 1 

 

Organizatorem Programu dla pod nazwą „ Bezpłatna kwalifikacja do zabiegu operacji 

przepukliny”, zwanym dalej „Programem” jest spółka Medicover Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy Al. Jerozolimskiej 96 zwana dalej „Medicover”. Program dotyczy 

usług realizowanych w Szpitalu Medicover, Al. Rzeczypospolitej 5. 

§ 2 

Program rozpoczyna się 25 lutego  2020 r. i trwa do dnia 31 marca 2020 r.  

Medicover zastrzega sobie prawo przedłużenia Programu, a także jej skrócenia z 

ważnej przyczyny. 

UCZESTNICY PROGRAMU 

§ 3 

Uczestnikami Programu, zwanymi dalej „Uczestnikami” mogą być wszyscy pacjenci, 

w tym również osoby nie posiadające stałej opieki medycznej w Medicover. 

 

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE 

 

§ 4 

1. Każdy pacjent może skorzystać z programu, jeżeli termin odbycia kwalifikacji 

do zabiegu przypadnie do 31 marca  2020 r.  W okresie trwania programu 

uczestnik nabywa uprawnienia do realizacji bezpłatnej kwalifikacji u lekarza 

chirurga do operacji przepukliny: 

• Małoinwazyjna operacja naprawcza jednostronnej przepukliny pachwinowej  

• Małoinwazyjna operacja naprawcza obustronnej przepukliny pachwinowej  

• Operacja przepukliny z zastosowaniem siatki PHS 

 

 

 

 



 
 

Program nie łączy się z rabatami przysługującymi z tytułu posiadanej opieki 

medycznej w Medicover ani innymi programami promocyjnymi. 

 

2. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty w recepcji szpitala za wizytę 

kwalifikacyjną u lekarza chirurga przed jej odbyciem. Koszt takiej wizyty 

kwalifikacyjnej odejmowany jest od ceny zabiegu, po podpisaniu umowy na 

zabieg i po okazaniu potwierdzenia zapłaty (paragon) za wizytę kwalifikacyjną. 

W przypadku, gdy pacjent nie zostanie zakwalifikowany do zabiegu koszt 

kwalifikacji ponosi pacjent. 

3. Zasady realizacji usługi określa każdorazowo umowa zawarta między 

stronami a Medicover. 

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU 

§ 5 

 

Program realizowany jest w Klinice Chirurgii w Szpitalu Medicover, Al. 

Rzeczypospolitej 5 w Warszawie. 

Kwalifikacje do zabiegów chirurgicznych realizowane są w Szpitalnym Centrum 

Konsultacyjnym. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

Medicover ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Programu  

w dowolnym terminie. 

 

Zmiany w Regulaminie oraz zakończenie Programu nie mogą naruszać praw 

nabytych przez Uczestników Programu do chwili zakończenia Programu.  

Wszelkie spory związane z niniejszym Programem rozstrzygane będą przez sądy 

właściwe miejscowo dla siedziby Medicover.   

 
 

 

 


