
 „Witam, 

 

w odpowiedzi na Pana mail przesyłam informacje dotyczące zawarcia umowy  

przez naszą Klientkę Panią ---------. 

Z uwagi na fakt, iż odsetek tego rodzaju spraw jest marginalny nie  

trudno było nam ustalić, którego z naszych klientów dotyczy Pańskie  

zapytanie. 

W dniu 28 lipca 2015 r. Pani ---------- uczestniczyła   w spotkaniu  

promocyjnym Ogólnopolskiego Centrum Medycznego.Po spotkaniu wyraziła  

wolę rozmowy z przedstawicielem Centrum na temat zakupienia abonamentu  

medycznego. 

Przedstawiciel wyjaśnił szczegółowo Klientce warunki umowy, zakres  

abonamentu, oraz możliwości zapłaty za zakupiony abonament medyczny, co  

sama Klientka również potwierdziła w odręcznie napisanym oświadczeniu  

(skan w załączniku). 

W dniu 30.07.2015 r. Klientka skorzystała z zamówionej domowej wizyty  

pielęgniarskiej, podczas której zostały pobrane próbki do wykonania  

szeregu badań laboratoryjnych, wyniki analiz zostały przekazane Klientce  

pocztą. 

W dniu 10.08.2015 r. do siedziby Centrum przy ul. Kamionkowskiej 51 w  

Warszawie wpłynęło odstąpienie od umowy zawartej w dniu 28.07.2015 r.  

pomiędzy OCM a Panią ------------. 

 

Odnosząc się do pierwszego pytania, oczywiście nie jest normą aby  

przedstawiciel Centrum towarzyszył klientowi w momencie podejmowania  

przez niego pieniędzy w banku, czy też przebywał w domu klienta  

zazwyczaj Pacjenci płacą przelewem po powrocie do domu lub kartą na  

spotkaniu ponieważ pracownicy maja przy sobie mobilny terminal. Taka  

sytuacja może mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku wyraźnej prośby  

klienta, w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa klienta.  

Podkreślam, na wyraźną prośbę a w tej konkretnej sytuacji Pani obawiała  

się przemieszczać z taka kwotą. 

W odpowiedzi na pytanie nr 2, Centrum kategorycznie zaprzecza jakoby  

sytuacja opisana w pytaniu miała miejsce. 

Klientka niezwłocznie po podpisaniu umowy otrzymała jej egzemplarz (skan  

w załączniku) wraz ze wszystkimi załącznikami, również w momencie  

przekazywania wpłaty wynagrodzenia za zakupiony abonament otrzymała  

dokument kasowy potwierdzający wpłatę (skan w załączniku). Opis relacji  

handlowca: "pojechałem z moim managerem oraz Pacjentką do Jej domu  

ponieważ Pani chciała zapłacić gotówką w domu, potem stwierdziła że  

część musi pobrać z banku, wychodząc z sali w której odbywało się  

spotkanie Pani była zdecydowana na pakiet 2-u letni za 4000 zł ale w  

domu zaczęła się zastanawiać że jak dopłaci 2500 zł będzie miała opiekę  

na 4 lata, ponieważ Pani się wahała między 2-u a 4-o latnim pakietem  

zaproponowałem optymalny 3-y letni za cenę 5500 zł, Pani na to przystała  

zostawiłem dokumenty (umowę załącznik i kp) i wróciłem do pracy. Po  

godzinie pojawiła się Pani z dokumentami i informacją że zastanawia się  

jednak nad pakietem 4-o letnim gdyż ostatni rok to koszt tylko 1000 zł  

aby nie wprowadzać zamieszania za zgodą mojego managera umieściłem na  

obydwu egzemplarzach umowy adnotację dotyczącą przedłużenia umowy po 36  



miesiącach na kolejne 12 m-cy za dodatkowy koszt 1000 zł. Pani była  

bardzo zadowolona z zaproponowanego rozwiązania". 

Odpowiadając na pytanie dotyczące płatności, abonamenty medyczne są  

najczęściej w pełni przedpłacane taka jest praktyka rynkowa, niewiele  

firm proponuje osobom po 55 roku życia abonamenty indywidualne ze  

składką miesięczną. Taka forma płatności pozwala nam na świadczenie  

usług nielimitowanych dla naszych klientów, oraz pozwala nam  

zabezpieczyć się przed nieuczciwym działaniem ze strony niektórych  

naszych klientów. Zdarzały się bowiem sytuacje kiedy klienci od dnia  

podpisania umowy korzystali z szeregu kosztownych świadczeń medycznych,  

po czym odstępowali od umowy czy wypowiadali umowę. W takich przypadkach  

Centrum miało ogromne problemy z wyegzekwowaniem należności za usługi  

medyczne i ponosiło bardzo duże straty. 

Odnosząc się do pytania nr 4, bardzo prosimy o przesłanie do spółki  

oficjalnego stanowiska instytucji na które Państwo się powołujecie.    

Spółka nigdy nie otrzymała oficjalnego pisma z tych instytucji z  

informacją jak należy interpretować zapisy ustawy o prawach konsumenta.  

Przedsiębiorcę wiążą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, które  

mówi, że wyłączeniu z zapisów ustawy podlegają usługi zdrowotne  

świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny,  

utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem,  

wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów  

medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem  

placówek opieki zdrowotnej. Przedsiębiorca działa w zaufaniu do  

przepisów prawa, jeśli przepisy prawa są niejasne to przedsiębiorca nie  

powinien ponosić konsekwencji za błędy ustawodawcy. Spółka nie może być  

obarczana ryzykiem nieprecyzyjnego zredagowania przepisów prawa, a co za  

tym idzie różnego interpretowania tych samych przepisów. Podstawowym  

obowiązkiem organów państwa jest tworzenie jasnych, zrozumiałych i  

precyzyjnych przepisów. 

Zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta z uwagi na rodzaj umowy  

jaką zawarła konsumentka nie przysługuje jej prawo do odstąpienia od  

umowy, o czym spółka mimo braku takiego obowiązku wyraźnie informuje  

zarówno w treści samej umowy jak i słownie przed zawarciem umowy. 

Niemniej jednak działania Centrum nastawione są prokliencko i przede  

wszystkim liczy się dla nas dobro klienta, dlatego też rozpatrzymy  

ponownie sprawę Pani Zenobii, w dniu jutrzejszym dział reklamacji będzie  

się kontaktował z Pacjentem w celu zaproponowania polubownego  

rozwiązania sytuacji.” 
   
  
 


