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§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (zwane dalej OWŚU) stanowią załącznik do Umowy o świadczeniu usług E-Konsultacji przez Telmedicin. Przedmiotem tej Umowy 

jest zapewnienie przez Fortum, na rzecz osób zwanych dalej „Osobami Uprawnionymi” w zakresie wyżej wymienionych pakietów opieki medycznej. 
2. W przypadku zawarcia Umowy na rzecz osoby trzeciej obowiązek uiszczenia opłaty spoczywa na Kliencie.

§ 2 DEFINICJE POJĘĆ
• Data uzyskania uprawnień – to data, od której Klient posiada możliwość korzystania z Usług na podstawie Umowy zawartej z Fortum
• Ekspert – podmiot udzielający Informacji Zdrowotnych na zasadach określonych w Regulaminie E-Konsultacji;
• Faktura – faktura w rozumieniu art. 106e Ustawy o podatku od towarów i usług. Dokument, na podstawie którego Klient będzie uiszczał opłaty
• Fortum – Fortum Marketing and Sales Polska S.A. w Gdańsku 
• Klient – konsument, który zawrze z Fortum umowę o zapewnieniu świadczenia usług E-Konsultacji przez Telmedicin
• Konsultant – podmiot świadczący usługi w postaci E-Wizyt na zasadach określonych w Regulaminie E-Konsultacji
• Opieka Medyczna Telmedicin – prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez Osoby uprawnione (Pacjentów) świadczonych przez Telmedicin w zakresie ustalonym 

w pakiecie wybranym przez Klienta 
• Osoba Uprawniona (Pacjent) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnej w tym również osoba fizyczna prowadząca dzia-

łalność gospodarczą, która korzysta z Usługi E-Konsultacji. Pacjentem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie, 
w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego

• Platforma Telemedi.co – aplikacja dostępna pod adresem internetowym www.fortum.telemedi.co lub w formie aplikacji na urządzenia mobilne, stanowiąca część systemu 
teleinformatycznego, umożliwiająca świadczenie Usług E-Konsultacji

• Regulamin – Regulamin świadczenia Usług przez firmę Telmedicin
• Standardy dostępności – czas, w jakim Telmedicin zobowiązuje się do zapewnienia usługi udzielenia nielimitowanych E-Konsultacji:
• Usługodawca/Telmedicin – Telmedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13, kod pocztowy 02-674, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowa-

dzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS: 0000516452, NIP: 5272720484, świadczący usługi 
na podstawie Regulaminu, będący zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą 000000191183;- podmiot udzielający Osobom Uprawnionym na mocy Umowy z Fortum świadczeń zdrowotnych na warunkach określonych w niniejszych OWŚU.

• Umowa Kliencka/Umowa – zawarta z Fortum umowa o zapewnieniu świadczenia usług E-Konsultacji przez Telmedicin
• Usługa Dostępowa – usługa dostępowa „Platforma Telemedi.co”, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Pacjentów, polegająca na udzielaniu dostępu  

i organizacji Usług E-Konsultacji;
• Usługi – usługi świadczone na rzecz Osób Uprawnionych. W ich skład wchodzą: Usługa Dostępowa i Usługa E-Konsultacji.

W zależności od kontekstu, terminy wyrażone w liczbie pojedynczej mogą mieć znaczenie liczby mnogiej lub odwrotnie.

§ 3 ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH TELMEDICIN OSOBOM UPRAWNIONYM (PACJENTOM)
1. Świadczenia zdrowotne oferowane w ramach Umowy dostępne są w godzinach ich funkcjonowania. Telmedicin świadczy Usługę Dostępową 24 godziny na dobę przez 7 dni 

w tygodniu w zakresie, w jakim dotyczy to dostępu Osoby Uprawnionej (Pacjenta) do Platformy. W zakresie infolinii Telmedicin świadczy Usługę Dostępową w dni robocze 
w godzinach 9-17. W zakresie E-konsultacji dostępność wyznaczają godziny dostępności poszczególnych Ekspertów oraz Konsultantów, określone w ramach platformy.

2. Warunkiem udzielenia Świadczenia zdrowotnego w ramach Umowy jest uprzednie uzgodnienie terminu jego wykonania przez Telmedicin w sposób wskazany w ust. 3 i 4 
poniżej.

3. Termin wykonania Usługi można zarezerwować poprzez:
a. Portal Pacjenta, który jest dostępny na stronie www.fortum.telemedi.co – po założeniu specjalnego konta i dopełnieniu pozostałych formalności rejestracyjnych;
b. Infolinię, pod numerem: 22 35 74 531

3. W przypadku, gdy Osoba Uprawniona (Pacjent) nie będzie mogła stawić się na umówioną wizytę z przyczyn losowych, powinna niezwłocznie odwołać zaplanowana wizytę 
w sposób opisany w ust. 3 powyżej.

§ 4. DOKUMENTACJA MEDYCZNA
1. W związku z udzielaniem Świadczeń zdrowotnych Telmedicin prowadzi dokumentację medyczną Osoby Uprawnionej (Pacjenta).
2. Tryb, warunki prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sposób jej udostępniania Osobom Uprawnionym (Pacjentom), przedstawicielom ustawowym Osób Uprawnionych 

(Pacjentów) i osobom trzecim określają właściwe przepisy prawa.
3. Sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej i ich wydanie następuje za pokwitowaniem wnioskodawcy, a w przypadkach określonych w przepisach 

prawa również na koszt wnioskodawcy.
4. Dokumentacja związana z wykonaniem Umowy sporządzana jest w języku polskim,  poza  przypadkami,  gdy przepis prawa przewiduje możliwość sporządzenia dokumentacji 

medycznej w języku łacińskim.
5. Fortum nie ma dostępu do dokumentacji medycznej Osoby uprawnionej (Pacjenta).

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Fortum zobowiązane jest do naprawienia szkody, jaką Klient poniósł na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy, chyba że ich 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Fortum nie ponosi odpowiedzialności.
2. Fortum nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych 

osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody.
3. Fortum nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez osoby uprawnione (Pacjentów) z usług w sposób sprzeczny z Umową,
b. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Fortum nie ponosi odpowiedzialności, wskutek działania siły 

wyższej,
c. działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Fortum ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa,

§ 6. USTANIE UPRAWNIEŃ Z UMOWY KLIENCKIEJ
1. Uprawnienia z tytułu Umowy w zakresie zapewnienia dostępności Usług wygasają:

a. w ostatnim dniu okresu, na jaki została zawarta Umowa Kliencka;
b. w przypadku śmierci Klienta lub Osoby Uprawnionej (Pacjenta), w następnym dniu roboczym, po otrzymaniu przez Fortum informacji o śmierci Klienta.

§ 7. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH SKARG I ZAŻALEŃ
1. Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do Telmedicin:

a. pod numerem Infolinii,
b. na adres e-mail: obsluga@telemedi.co
c. na piśmie na adres korespondencyjny Telmedicin ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane będą do Klienta na piśmie lub drogą elektroniczną na adres wskazany we Umowie.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
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