UMOWA ……………..…
dotycząca hospitalizacji i/lub zabiegu operacyjnego*
zawarta w Warszawie, w dniu ………….… pomiędzy:

Szpitalem św. Elżbiety - Mokotowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-616) przy ul. Goszczyńskiego
1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000424983, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Szpitalem”
a
Panem/-ią ………..….….………; zam. w ………………..…….……. (00-000) przy ul………………………..……….., PESEL ………………………………..,
zwanym/-ą dalej „Pacjentem”
§1.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Szpital na rzecz Pacjenta hospitalizacji i/lub zabiegu operacyjnego * w Szpitalu
św. Elżbiety w Warszawie przy ul. Goszczyńskiego 1, którego celem jest diagnoza i leczenie choroby.
2. Szpital zobowiązuje się, na podstawie kwalifikowanego skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza Szpitala do
dokonania hospitalizacji i/lub zabiegu operacyjnego* Pacjenta w Szpitalu, natomiast Pacjent zobowiązuje się do zapłaty na
rzecz Szpitala wynagrodzenia na warunkach i zasadach określonych w dalszej części niniejszej umowy.
§2.
1. Pacjent zobowiązany jest przybyć do Szpitala, na własny koszt, w wyznaczonym terminie z kompletem otrzymanych
wcześniej, stosownie uzupełnionych i właściwie podpisanych dokumentów i formularzy.
2. Przychodząc do Szpitala Pacjent zobowiązany jest zabrać ze sobą przedmioty codziennego użytku zwyczajowo zabierane
przez pacjentów oraz wyniki wykonanych badań dodatkowych.
3. Pacjent oświadcza, że posiada uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych, w tym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.* Pacjent oświadcza, że posiada ubezpieczenie do korzystania ze
świadczeń zdrowotnych na podstawie ...............................*
§3.
1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej umowy, Pacjent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Szpitala
wynagrodzenia za przedmiot umowy wynikającego ze wstępnego kosztorysu usług sporządzonego w oparciu o cennik Szpitala
św. Elżbiety (kosztorys wstępny zwany jest dalej „Kosztorysem”), z którym Pacjent został zapoznany i podpisaniem niniejszej
umowy powyższe potwierdza. Kosztorys stanowi załącznik nr 1 do umowy. Kosztorys nie uwzględnia kosztów dodatkowych
świadczeń lub usług, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
2. Pacjent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Szpitala zaliczki na poczet wynagrodzenia w wysokości 100% kwoty
wynikającej z Kosztorysu („Zaliczka”), z uwzględnieniem zapisu ust. 8 niniejszego paragrafu.
3. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Szpitala prowadzony przez ALIOR BANK SA o nr 94 2490 0005
0000 4520 6205 4077 nie później niż na 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych. Gotówką
lub kartą płatniczą, najpóźniej w dniu przyjęcia na hospitalizację w kasie Szpitala.
4. W przypadku braku wpłaty przez Pacjenta Zaliczki we wskazanym w ust. 3 terminie Szpital ma prawo do odstąpienia od
umowy w terminie 60 dni liczonych od dnia następującego po dniu wymagalności wpłaty Zaliczki, zachowując prawo do
żądania od Pacjenta pokrycia kosztów Szpitala związanych z przygotowaniem się Szpitala do wykonania niniejszej umowy.
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5. Odstąpienie od umowy dokonywane jest w formie pisemnej, przy czym przesyłka wysyłana jest listem poleconym na adres
Pacjenta wskazany na wstępie umowy.
6. Pacjent zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych, będących konsekwencją niezbędnego postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego i nieobjętych wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 lub innych usług zamawianych przez
Pacjenta podczas pobytu w Szpitalu. Do powyższego Strony zaliczają w szczególności koszty związane z powikłaniami lub
podjęciem leczenia nie przewidzianego w dniu zawarcia umowy, a służącego jej najpełniejszemu zrealizowaniu.
7. Z wpłaconej przez Pacjenta Zaliczki Szpital opłaci wynagrodzenie za wykonane na rzecz Pacjenta usługi. W przypadku, gdy
wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie niższe niż Zaliczka, Szpital zwróci Pacjentowi różnicę w sposób
ustalony z Pacjentem w dniu rozliczenia, natomiast w przypadku, gdy wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim
będzie wyższe niż zaliczka, Pacjent zobowiązuje się zapłacić Szpitalowi różnicę najpóźniej w dniu rozliczenia w formie
gotówkowej lub kartą płatniczą.
8. Jeśli uzyskanie zgody Pacjenta na wykonanie usług dodatkowych będzie niemożliwe, Szpital zastrzega sobie prawo do
wykonania wszystkich niezbędnych procedur i użycia środków dla ratowania zdrowia i życia Pacjenta i obciążenia Pacjenta
kosztem tych niezbędnych dodatkowych procedur i środków, na co Pacjent niniejszym wyraża zgodę.
9. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Szpitala następuje po otrzymaniu przez Pacjenta faktury rozliczającej wszystkie
usługi świadczone w ramach hospitalizacji w Szpitalu.
§4.
1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających Szpitalowi udzielenie Pacjentowi
świadczeń zdrowotnych (w tym np. na skutek zmiany stanu zdrowia Pacjenta), kierując się wyłącznie dobrem Pacjenta, Szpital
zastrzega sobie prawo do przekazania Pacjenta innym placówkom służby zdrowia.
2. Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy przed datą rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital.
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej. Prawo odstąpienia od umowy - w przypadku Szpitala ograniczone jest do sytuacji, w których nie występuje bezpośrednie zagrożenie życia Pacjenta. Oświadczenie to Szpital złoży w
terminie 60 dni liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy.
3. Odstąpienie od umowy na zasadach określonych w ust. 2 w terminie do 2 dni przed datą planowanego rozpoczęcia
udzielania świadczeń zdrowotnych nie pociąga za sobą obowiązków odszkodowawczych.
4. Odstąpienie od umowy na zasadach określonych w ust. 2 w terminie krótszym niż 2 dni przed datą planowanego
rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych powoduje po stronie odstępującej od umowy powstanie obowiązku zapłaty
na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości 10% kwoty Zaliczki, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zapłaty drugiej strony do zapłaty tak obliczonej kary umownej. Zapłata kary umownej na
zasadach określonych powyżej nie będzie pozbawiała drugiej strony prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
§5.
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają stosowne przepisy prawa polskiego, a w szczególności
kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także
przepisy wewnętrzne obowiązujące w Szpitalu.
2. Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności
polubownie. Jeżeli w ten sposób sporu nie da się rozstrzygnąć strony poddają go rozstrzygnięciu właściwemu sądowi
powszechnemu właściwemu miejscowo i rzeczowo dla siedziby Szpitala.
§6.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Szpital
…………………………………..….

Pacjent
………………………………..…………

Szpital św. Elżbiety - Mokotowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa, tel.: 22 421 25 50, fax: 22 844 11 42.
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000424983,
NIP: 521 363 26 72, REGON: 146174422. Kapitał zakładowy: 3 005 000 zł. www.szpitalse.pl

