REGULAMIN PROGRAMU – Program szczepień dla dzieci urodzonych w
Szpitalu Medicover

§ 1 Postanowienia Ogólne
Organizatorem Programu pod nazwą „Program szczepień dla dzieci urodzonych w
Szpitalu Medicover” jest Medicover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96 (zwaną dalej „Medicover”). Program
dotyczy usług realizowanych w Szpitalu Medicover, Al. Rzeczypospolitej 5.

§ 2 Czas trwania Programu
Program
rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2021 i trwa do dnia
31 marca 2022 r. włącznie. Medicover zastrzega sobie prawo przedłużenia Promocji,
a także jej skrócenia bez podania przyczyny.

§ 3 Przedmiot Programu
1. Program obejmuje pakiet porodowy „ Poród Naturalny”, „Poród Cesarskie Cięcie”
oraz „Poród Prestige”.
2. Wszystkie osoby, które zgodnie z warunkami uczestnictwa w Programie podpiszą
umowę na poród otrzymają 15 % rabat na szczepienia dla noworodka
urodzonego w Szpitalu Medicover.
3. Program obejmuje szczepienia realizowane zgodnie z kalendarzem szczepień
w 1 roku życia dziecka. W szczególności są to szczepienia preparatami: Varilrix,
Priorix, PREVENAR 13-walentna, Rotarix, Boostrix POLIO, Boostrix, Priorix-Tetra,
Nimenrix, Bexsero.
4. Wizyty kwalifikujące do szczepienia nie są objęte rabatem i są one dodatkowo
płatne wg cennika obowiązującego w Szpitalu Medicover w dniu realizacji
szczepienia.
5. Program szczepień z rabatem realizowany jest wyłącznie w Szpitalu Medicover,
Al. Rzeczypospolitej 5 w Warszawie.
6. Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości
rabatu za rabat w programie szczepień w formie ekwiwalentu pieniężnego.
7. Program nie obejmuje porodów kobiet, które mają podpisaną umowę z Medicover
lub są beneficjentami umowy abonamentowej lub ubezpieczeniowej o świadczenia
zdrowotne, w ramach których przysługuje pacjentce poród.
8. Program nie łączy się z innymi programami obowiązującymi w Medicover.

§ 4 Warunki uczestnictwa w Programie
Warunkiem skorzystania z Programu jest podpisanie umowy na pakiet porodowy
między 1 grudnia 2021 r a 31 marca 2022 r.
Szczepienia z rabatem można zrealizować do 30 marca 2023 r.

§ 5 Postanowienia Końcowe
Wszelkie reklamacje związane z Programem należy zgłaszać wyłączenie do Działu
Obsługi Klienta Medicover (dok@medicover.pl). Przystępując do Promocji Uczestnik
akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego
postanowień. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Medicover oraz
na stronie internetowej www.porody.medicover.pl

