REGULAMIN PAKIETU - „STOP PNEUMOKOKOM DLA DZIECI”
I. Zasady ogólne
1. Realizatorem Pakietu Szczepień „Stop pneumokokom dla dzieci” zwanego dalej
„Pakietem” jest Centrum Medyczne Enel-Med S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000275255, kapitał
zakładowy (kapitał wpłacony) 23.566.900,00 zł, NIP: 5242593360.
2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń medycznych w ramach pakietu
są niemowlęta oraz dzieci do ukończenia 18 roku życia.
3. Miejscem realizacji usług są wybrane oddziały własne Centrum Medycznego EnelMed S.A., w których dostępne są konsultacje pediatryczne dla dzieci oraz szczepienia
ochronne.
II. Zakres usług
1. 1.Usługi dostępne w ramach Pakietu:
a. Konsultacja u lekarza pediatry, kwalifikująca do szczepienia,
a. szczepionka (preparat),
b. wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.
2. Szczepienia dostępne w Pakiecie:
Nazwa choroby

Nazwa preparatu

Liczba dawek

Pneumokoki

PREVENAR 13-walentna
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4. W zależności od wskazań medycznych decyzje o kwalifikacji do szczepienia podejmuje
lekarz.
5. Prezentowana w tabeli w pkt. 2 powyżej liczba dawek poszczególnych szczepień jest
maksymalną liczbą dawek jaką można otrzymać w ramach Pakietu. Liczba dawek
szczepienia uzależniona jest od preparatu oraz wieku pacjenta.
a. podanie szczepienia przeciwko pneumokokom PREVENAR 13 w ramach
pakietu przewidziane jest od 6 tygodnia życia.
b. w zależności od zaleceń szczepionka może podana być w systemie 2dawkowym, 3-dawkowym lub 4-dawkowym.
c. dodatkowe dawki szczepień w systemie 2-dawkowym, 3-dawkowym i 4dawkowym nie są zawarte w ramach Pakietu.

6. W przypadku braku którejkolwiek szczepionki wymienionej w tabeli w pkt. 2 powyżej,
z przyczyn niezależnych od Centrum Medycznego Enel-Med S.A. (np. ograniczenie
dostępności szczepionek przez producenta, wycofania szczepionki z rynku), pacjent
zostanie zaszczepiony innym preparatem, zaleconym przez lekarza Centrum
Medycznego Enel-Med S.A. podczas kwalifikacji przed szczepieniem.
7. Realizacja szczepienia wymaga każdorazowo odbycia konsultacji pediatrycznej
kwalifikującej do szczepienia w oddziale Centrum Medycznego Enel-Med S.A.. Pakiet
zawiera obowiązkową kwalifikację lekarską przed szczepieniem.
III. Zasady korzystania z Pakietu
1. Cena Pakietu wynosi od 463 zł do 550 zł i uzależniona jest od lokalizacji, gdzie
wykonana będzie usługa.
2. W momencie nabycia Pakietu Klient otrzymuje Kod uprawniający do skorzystania z
usług wchodzących w skład Pakietu.
3. Kod jest znakiem legitymacyjnym, uprawniającym jego posiadacza do skorzystania z
usług medycznych przypisanych do danego rodzaju Pakietu.
4. Warunkiem skorzystania z usług medycznych wchodzących w skład nabytego Pakietu
jest okazanie otrzymanego Kodu uprawniającego do skorzystania z tych usług, w celu
ich aktywacji.
5. Warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach Pakietu jest uprzednie
umówienie wizyty telefonicznie pod ogólnopolskim numerem Call Center nr tel. 22 23
07 007.
6. Usługi wchodzące w skład Pakietu można zrealizować w terminie 12 miesięcy od daty
zakupu.
7. Z usług dostępnych w ramach Pakietu może skorzystać tylko jedna osoba
uprawniona.
8. Po rozpoczęciu korzystania z usług objętych Pakietem przez osobę uprawnioną, nie
ma możliwości przekazania osobom trzecim niewykorzystanych dawek szczepionek.
9. Niezrealizowane usługi medyczne wchodzące w skład Pakietu nie mogą być
zamieniane na inne usługi medyczne ani na środki pieniężne odpowiadające ich
wartości komercyjnej.
10. Rabaty związane z Kodem nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi
przez Centrum Medyczne Enel-Med S.A.

IV. Postanowienia końcowe
1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni roboczych bez
podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
przysługuje w przypadku wykonania przez Centrum Medyczne Enel-Med S.A. na rzecz
nabywcy usług przypisanych do Kodu przed upływem terminu do odstąpienia.
2. Reklamacje dotyczące Kodów można zgłaszać drogą elektroniczną (na adres:
karty.prezentowe@enel.pl). Reklamacje o charakterze niemedycznym będą
rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki
Kupującego sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów nie
dotyczą Konsumentów.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od 01.09.2020 r.

