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

pakiet standard” z dnia 9 lutego 2022 r. (dalej zwane OWU). Niniejsze OWU jest również regulaminem 

świadczenia usług drogą elektroniczną. 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Słownik pojęć: 

1) Pacjent – osoba fizyczna na rzecz której Usługodawca świadczy Usługę. Gdy Pacjent jest małoletni, posiada 

przedstawiciela ustawowego, pozostają w mocy wszystkie prawa przedstawiciela ustawowego przyznane mu 

powszechnie obowiązującymi przepisami (uprawnienia i obowiązki Pacjenta mają wtedy zastosowanie w 

odpowiednio do przedstawiciela ustawowego) 

2) OWU – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Zdalnego Telemonitoringu „TeleOPIEKI”  w ramach 

pakietu „TeleMed24 – pakiet standard”. OWU nie ma zastosowania do Umów zawartych przed datą wskazaną w 

tytule OWU.   

3) Umowa abonamentowa – umowa w sprawie abonamentu medycznego zawierana między Usługodawcą a 

Klientem dla realizacji Usługi. 

4) Urządzenie – osobista opaska zapewniająca kontakt z systemem używanym przez Usługodawcę do realizacji 

Usługi, specyfikacja Urządzenia określona jest w § 3 ust. 1 niniejszego OWU, 

5) Usługa – świadczenie zdrowotne w postaci usługi zdalnego telemonitoringu polegającej na prowadzeniu 

całodobowego monitoringu Pacjenta z wykorzystaniem Urządzenia na zasadach określonych w niniejszym OWU. 

Usługa świadczona będzie tylko na terytorium Polski. 

6) Usługodawca – MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem, 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 podmiotem leczniczym wpisanym do 

Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod 

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

7) Klient – osoba, która zawiera z Usługodawcą Umowę abonamentową. 

2. Niniejsze OWU udostępniane jest nieodpłatnie, w formie która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie, 

wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami OWU. 

3. Należy zapoznać się dokładnie z treścią OWU. Korzystanie z Usługi odbywa się na zasadach określonych w OWU 

oraz Umowie abonamentowej. Postanowienia OWU uznaje się za element Umowy abonamentowej. Rozwiązanie 

Umowy abonamentowej oznacza rozwiązanie stosunku prawnego kształtowanego przez Umowę abonamentową i 

OWU. 

4. Pacjent ani Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Pacjent/ Klient zobowiązany jest do 

nieużywania zwrotów, załączania, przesyłania treści o charakterze obraźliwym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, 

naruszającym dobra osobiste lub inne prawa Usługodawcy lub innych osób, w tym także osób realizujących dla 

Usługodawcy Usługę. W przypadku naruszenia ww. zasad osoba realizująca Usługę dla Usługodawcy może 

zakończyć połączenie. 

 

§ 2. 

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

1. Usługodawca świadczy Usługi zdefiniowane w § 1 ust.1 pkt 5) OWU. 

2. Zasady funkcjonowania centrum alarmowego wskazane są w załączniku nr 1 do niniejszego OWU. 

 

§ 3. 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem, którym posługuje się usługodawca 

1. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie przez Pacjenta Urządzenia, umożliwiającego kontakt 

telefoniczny z Usługodawcą oraz posiadającego: 

1)  modem GSM umożliwiający obustronną komunikację głosową 
2) moduł GPS  
3) czujnik tętna 



4) przycisk alarmowy umożliwiający połączenie z centrum alarmowym 
5) czujnik założenia/zdjęcia opaski 
6) wewnętrzną baterię pozwalającą na pracę minimum 48 godzin. 
7) klasę szczelności minimum IP65 
8) protokół komunikacji zapewniający możliwość komunikacji z systemem HaloOpaska 
Urządzenie musi obsługiwać protokół komunikacji H002F. 

 

2. Klient nabywa Urządzenie od Usługodawcy na zasadach określonych w umowie sprzedaży Urządzenia. 

§ 4. 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów 

1. Na podstawie złożonego zamówienia Usługodawca dostarcza Klientowi Umowę abonamentową, OWU, 

inne dokumenty (m.in. umowę sprzedaży Urządzenia, wzory oświadczenia o odstąpieniu od umowy) 

drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy. 

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty aktywacyjnej w kwocie 200,00 zł. 

3. Po uiszczeniu przez Klienta opłaty aktywacyjnej, o której mowa w ust. 2 powyżej, Umowa abonamentowa, 

umowa sprzedaży Urządzenia (oraz Urządzenie), OWU, ww. inne dokumenty, doręczane są Klientowi 

przesyłką kurierską w celu podpisania Umowy abonamentowej, umowy sprzedaży Urządzenia. Klient 

przekazuje kurierowi doręczającemu Umowę abonamentową, umowę sprzedaży Urządzenia, podpisany 

przez niego egzemplarz Umowy abonamentowej, umowy sprzedaży Urządzenia w celu odesłania tych 

egzemplarzy Usługodawcy oraz odbiera Urządzenie. 

4. Warunkiem aktywowania usługi jest odesłanie Usługodawcy podpisanego przez Klienta egzemplarza 

Umowy abonamentowej i umowy sprzedaży Urządzenia, oraz przeprowadzenie aktywacji Usługi o której 

mowa w zdaniu następnym. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje poprzez aktywację Usługi po 

przeprowadzeniu wywiadu medycznego potwierdzonego wypełnieniem Karty Informacyjnej Pacjenta, 

zgodnie z wybranym trybem aktywacji: 

1) poprzez telefoniczny wywiad z ratownikiem medycznym 

2) poprzez wypełnienie papierowej Karty Informacyjnej Pacjenta 

Gdy Pacjent jest małoletni, posiada przedstawiciela ustawowego warunkiem aktywowania usługi jest 

również przekazanie Usługodawcy zgody przedstawiciela ustawowego na realizację Usługi, (wzór takiej 

zgody przesyłany jest przez Usługodawcę Klientowi zgodnie z ust. 1 powyżej) a także numeru telefonu 

przedstawiciela ustawowego . 

5. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę abonamentową jedynie z ważnych powodów za 

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, chyba że niniejsze OWU stanowi inaczej co do długości 

okresu wypowiedzenia; za ważne powody uznaje się w szczególności: 

1) sytuację gdy Pacjent lub Klient wykorzystuje Usługę niezgodnie z przeznaczeniem, przez co rozumie się 

powtarzające się, uporczywe, oczywiście  nieuzasadnione nawiązywanie połączenia z centrum 

alarmowym (gdy takie połączenia nawiązywane będą częściej niż 3 razy na dzień przez więcej niż 3 dni 

w ciągu 2 tygodni) lub gdy Urządzenie używane będzie przez osobę inną niż Pacjent lub gdy Urządzenie 

używane będzie poza granicami Polski. W takim wypadku Usługodawca może wypowiedzieć Umowę 

abonamentową za 3 dniowym okresem wypowiedzenia. Warunkiem wypowiedzenia jest uprzednie 

zawiadomienie Pacjenta i Klienta w formie pisemnej o przyczynie i zamiarze wypowiedzenia wraz z 

wezwaniem do niezwłocznego zaniechania działań, o których mowa w niniejszym postanowieniu. 

Usługodawca może wypowiedzieć Umowę abonamentową na warunkach określonych w niniejszym 

postanowieniu gdy Pacjent lub odpowiednio Klient nie zastosuje się do wezwania. 

2) sytuację gdy Klient zalega z zapłatą za co najmniej 2 okresy płatności. W takim przypadku 

Usługodawca może wypowiedzieć Umowę abonamentową za 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. Usługodawca zobowiązany jest jednak do uprzedniego zawiadomienia Klienta w 

formie pisemnej o przyczynie i zamiarze wypowiedzenia wraz z wezwaniem do zapłaty ww. należności 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę 

abonamentową jeśli Klient nie zastosuje się do wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

6. Klient może wypowiedzieć Umowę abonamentową jedynie z ważnych powodów ze skutkiem 

natychmiastowym. Za ważne powody uznaje się w szczególności: 



1) słaby zasięg sieci telefonicznej w miejscu zamieszkania Pacjenta uniemożliwiający świadczenie przez 

Usługodawcę Usługi, 

2) podniesienie przez MKW wynagrodzenia na warunkach opisanych z § 4 ust. 5 Umowy 

abonamentowej, 

3) śmierć Pacjenta. 

7. Klient może wypowiedzieć Umowę abonamentową także z powodu i na zasadach określonych w § 7 ust. 1 

niniejszego OWU. 

8. W przypadku gdy Umowa abonamentowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony na zasadach 

wskazanych w § 5 ust. 4 Umowy abonamentowej, każdej ze Stron przysługuje prawo jej rozwiązania za 1 

miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

9. W przypadku śmierci Pacjenta Klient niezależnie od prawa do wypowiedzenia Umowy abonamentowej 

może również zmienić Pacjenta który objęty będzie Usługą. Klient musi poinformować Usługodawcę o 

zmianie Pacjenta i wypełnić Kartę Informacyjną Pacjenta dla nowego Pacjenta.   

 

§ 5. 

Tryb postępowania reklamacyjnego 

1. Pacjent a także Klient ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: centrum@telemed24.pl, lub na piśmie na adres Centrum 

Telemedyczne TeleMed24 ul. Stanisława Moniuszki 26A/312, 41-902 Bytom. 

2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania 

reklamacji. 

Postanowienia inne 

§ 6. 

1. Wykonywane w ramach świadczonej usługi połączenia przychodzące  do i wychodzące będą nagrywane 

oraz przechowywane przez okres 3 miesięcy. Nagrania te mogą zostać wykorzystane w przypadkach 

przewidzianych prawem. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa powyżej nagrania 

podlegają zniszczeniu, chyba że uzasadniona przyczyna ich wykorzystania powstała przed upływem tego 

okresu. W takim przypadku nagrania powinny być przechowywane do czasu ustania uzasadnionej 

przyczyny. 

2. W czasie obowiązywania umowy Pacjent zobowiązany jest nosić Urządzenie i odbierać połączenia z 

urządzenia zamontowanego w miejscu jego zamieszkania. 

3. Pacjent zobowiązany jest wskazać w Karcie Informacyjnej Pacjenta: 

• Osobę/osoby upoważnione do kontaktu w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia 

• Osobę/osoby posiadające klucz do mieszkania 

Do powyższych osób Pacjent zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, numer telefonu, stopień 

pokrewieństwa. 

4. Klient, w relacjach Usługodawca – Klient,  ponosi odpowiedzialność za skutki podania przez Pacjenta 

nieprawdziwych informacji, które spowodują nieuzasadnione wezwanie służb. 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWU z ważnych przyczyn, za które uważa się w 

szczególności zmiany dotyczące oprogramowania wykorzystywanego przez Usługodawcę do realizacji 

Usługi, zmiany dotyczące organizacji i zakresu usług świadczonych przez podmioty realizujące dla 

Usługodawcy usługi związane z przedmiotem Umowy abonamentowej, zmiany dostawców usług 

związanych z przedmiotem Umowy abonamentowej, rozwinięcie Usługi o kolejne świadczenia, 

funkcjonalności. O zmianie OWU Usługodawca informuje Pacjenta i Klienta co najmniej na jeden miesiąc 

przed wprowadzeniem zmiany. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z powodu zmiany OWU. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w terminie nie 

przekraczającym jednego miesiąca od chwili powzięcia przez Klienta wiedzy o zmianie OWU. 

2. Klient może zgłosić żądanie wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy 



abonamentowej, w takim przypadku w razie wykonania prawa odstąpienia od Umowy abonamentowej  

zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy abonamentowej, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do 

chwili odstąpienia od Umowy, co obejmuje w szczególności konieczność zapłaty opłaty aktywacyjnej, o 

której mowa w § 4 ust. 2 OWU. 

3. Niniejsze OWU obowiązuje od dnia 9 lutego 2022 r. 

4. Informacje na temat przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej www.mkw.com.pl 


