
Regulamin z dnia 5 grudnia 2022 r. korzystania z Kart aktywacyjnych nabywanych w Aptekach 

wydany przez MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem 

(dalej zwany Regulaminem) 

 

§ 1. 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) MKW S.A. - MKW S.A.  z siedzibą w Zakopanem przy ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział 

XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898943, wysokość kapitału 

zakładowego i wpłaconego 204.452,90 zł, NIP 736-15-76-096, REGON 492829361. MKW S.A. jest wpisana 

do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 

pod numerem 000000026085. MKW S.A. jest właścicielem marki TeleMED24. 

2) Karta aktywacyjna – tzw. bon podarunkowy, dokument z unikalnym kodem uprawniającym Użytkownika 

Karty do jego jednorazowej realizacji w MKW S.A., w okresie o którym mowa w niniejszym Regulaminie, w 

celu pokrycia kosztów opłaty aktywacyjnej w wysokości 200,00 zł należnej przy zawieraniu Umowy w 

sprawie abonamentu medycznego (definicja tej umowy w pkt 3 poniżej) 

3) Umowa w sprawie abonamentu medycznego – umowa w przedmiocie zdalnego  telemonitoringu 

polegającego na prowadzeniu całodobowego monitoringu Pacjenta z wykorzystaniem odpowiedniego 

Urządzenia, (tzw. Umowa abonamentowa), o której mowa w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usługi 

Zdalnego Telemonitoringu „TeleOPIEKI” w ramach pakietu „TeleMed24 – pakiet standard plus”,  Ogólnych 

Warunkach Świadczenia Usługi Zdalnego Telemonitoringu „TeleOPIEKI”  w ramach pakietu „TeleMed24 – 

pakiet standard”, Ogólnych Warunkach Świadczenia Usługi Zdalnego Telemonitoringu „TeleOPIEKI”  w 

ramach pakietu „TeleMed24 – pakiet mini”  (w zależności o pakietu jaki wybierze Użytkownik Karty) 

4) Użytkownik Karty – osoba, która realizuje Kartę aktywacyjną a więc zawiera Umowę w sprawie 

abonamentu medycznego 

5) Nabywca - osoba, która kupuje Kartę aktywacyjną. 

 

§ 2. 

1. Karty aktywacyjne dostępne są do nabycia w wybranych Aptekach. Karta aktywacyjna ma wartość 200,00 

zł. 

2. Karta aktywacyjna nabywana w Aptece wydawana jest Nabywcy, za cenę 150,00 zł brutto. Cena nabycia tj. 

150,00 zł brutto uiszczana jest przed wydaniem Karty aktywacyjnej w miejscu jej zakupu. 

3. Karta aktywacyjna uprawnia do jej jednorazowej realizacji w MKW S.A., w celu pokrycia opłaty 

aktywacyjnej w wysokości 200,00 zł  należnej przy zawieraniu z MKW S.A. Umowy w sprawie abonamentu 

medycznego. Umowa w sprawie abonamentu medycznego wiąże się z dalszymi opłatami. Warunki zawierania 

i realizacji Umowy w sprawie abonamentu medycznego, a także opłaty z tym związane, określone są w 

Ogólnych Warunkach Świadczenia Usługi Zdalnego Telemonitoringu „TeleOPIEKI”  w ramach pakietu 

„TeleMed24 – pakiet standard plus”,  Ogólnych Warunkach Świadczenia Usługi Zdalnego Telemonitoringu 

„TeleOPIEKI”  w ramach pakietu „TeleMed24 – pakiet standard”, Ogólnych Warunkach Świadczenia Usługi 

Zdalnego Telemonitoringu „TeleOPIEKI”  w ramach pakietu „TeleMed24 – pakiet mini”   (w zależności od 

pakietu jaki wybierze Użytkownik Karty) we wzorze Umowy w sprawie abonamentu medycznego (Umowy 

abonamentowej) oraz w cenniku usług. Ww. dokumenty i informacje znajdują się na stronie internetowej 

www.telemed24.pl. 



4. Kartę aktywacyjną można wykorzystać w terminie 14 dni od chwili jej zakupu. Karta aktywacyjna może 

być wykorzystana przez Nabywcę lub inną osobę (Użytkownika Karty). Kartę aktywacyjną można 

wykorzystać jeden raz. 

5. W przypadku niewykorzystania Karty aktywacyjnej w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej nie ma już 

możliwości jej realizacji. W przypadku wskazanym w zadaniu poprzednim cena nabycia Karty aktywacyjnej 

nie jest zwracana. 

6. Karta aktywacyjna nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

 

§ 3. 

1. Przy zakupie Karty aktywacyjnej Nabywca może podać sprzedawcy swoje imię, nazwisko, numer telefonu, 

adres email czym wyraża zgodę na przetwarzanie przez MKW S.A. danych do celów marketingowych, w tym 

do kontaktu w sprawie realizacji Karty aktywacyjnej, przez okres 14 dni. Wyrażenie zgody, o której mowa w 

zdaniu poprzednim uprawnia do skorzystania ze zniżki na miesięczną stawkę abonamentu medycznego tj. 

wynagrodzenie miesięczne MKW S.A., o którym mowa w Umowie w sprawie abonamentu medycznego, 

jednorazowo, przy realizacji danej Karty aktywacyjnej, w wysokości 20 % w stosunku do ceny oferowanej 

przez MKW S.A. w ramach danego pakietu (tj. miesięczna cena abonamentu obniżana jest  o ww. 20% przez 

okres trwania umowy). 

2. W celu realizacji Karty aktywacyjnej należy: 

1) postępować według instrukcji przekazanej przez konsultanta w przypadku nawiązania przez konsultanta 

kontaktu telefonicznego zgodnie z ust. 1 powyżej. Warunkiem realizacji Karty aktywacyjnej jest podanie 

konsultantowi indywidualnego kodu znajdującego się na Karcie aktywacyjnej tzw. zdrapki. 

2) wysłać wiadomość mailową na adres aktywacja@telemed24.com.pl z prośbą o realizację Karty 

aktywacyjnej wraz z podaniem nr telefonu i adresu mailowego właściwego do kontaktu. Wiadomość mailowa 

musi zawierać także imię, nazwisko, adres Użytkownika Karty; po otrzymaniu wiadomości mailowej, 

konsultant skontaktuje się z Użytkownikiem Karty na wskazany numer telefonu lub adres mailowy, w celu 

przeprowadzenia procesu zawarcia Umowy w sprawie abonamentu medycznego. Warunkiem realizacji Karty 

aktywacyjnej jest podanie konsultantowi indywidualnego kodu znajdującego się na Karcie aktywacyjnej tzw. 

zdrapki. 

3.  Jeśli Użytkownik Karty, którym może być też Nabywca, rozpocznie procedurę realizacji Karty 

aktywacyjnej i w trakcie trwania tej procedury zrezygnuje z zawarcia Umowy w sprawie abonamentu 

medycznego zobowiązany jest zwrócić MKW S.A. zryczałtowane koszty realizacji Karty aktywacyjnej w 

kwocie 500,00 zł. 

4. Jeśli MKW S.A. po rozpoczęciu procedury realizacji Karty aktywacyjnej i w trakcie trwania tej procedury 

zrezygnuje z zawarcia Umowy w sprawie abonamentu medycznego zobowiązana jest zapłacić Użytkownikowi 

Karty kwotę 200,00 zł tytułem zryczałtowanego zwrotu kosztów. 

5. Przez rozpoczęcie procedury realizacji Karty aktywacyjnej, o której mowa w ust. 3 i 4 powyżej rozumie się 

podanie konsultantowi indywidualnego kodu znajdującego się na Karcie aktywacyjnej, tzw. zdrapki w toku 

czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

§ 4. 

Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 

reklamacje@telemed24.com.pl lub na piśmie na adres MKW S.A. ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane. Termin 

rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji. 

 

 

mailto:reklamacje@telemed24.com.pl


§ 5. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2022 r . 


