VOUCHER MEDYCZNY – REGULAMIN
1.

DEFINICJE
Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu
wyraźnie wynika inne znaczenie:
1. Wydawca – Blok Kredytowy sp. z o.o., występujący jako sprzedawca Vouchera i jednocześnie pośrednik
finansowy w Systemie Medkredyt
2. Voucher Medyczny – Voucher to unikalny dokument, który posiada wartość nominalną brutto oraz
określoną datę ważności.
3. Nabywca - Pacjent – osoba fizyczna, która otrzymuje Voucher od Wydawcy i zaciąga finansowanie
poprzez System Medkredyt na jego zakup.
4. Zabieg medyczny - usługa świadczona przez Podmiot Medyczny (Klinika, Gabinet), przeprowadzana
przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz pod okiem doświadczonego personelu medycznego, na którą
pacjent wyraził zgodę.
5. Regulamin Podmiotu Medycznego – wewnętrzny regulamin określający zasady wykonywania procedur
medycznych.
6. System Medkredyt - system finansowania Vouchera Medycznego z kredytu udzielanego Pacjentowi
przez Santander Consumer Bank S.A.
7. Podmiot Finansujący – Santander Consumer Bank S.A.

2.

WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE VOUCHERA MEDYCZNEGO
1. Voucher Medyczny jest dokumentem uprawniającym Nabywcy vouchera do uregulowania płatności za
planowany zabieg medyczny.
2. Okres ważności Vouchera jest bezterminowy, chyba że Wydawca na podstawie osobnych ustaleń z
Podmiotem Medycznym ustalą inny okres jego ważności.
3. Wartość Vouchera określa Klinika, indywidualnie dla każdego Nabywcy w zależności od planowanego
zabiegu.

3.

WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKUPU VOUCHERA MEDYCZNEGO
1. Zakup vouchera możliwy jest:
a. za pośrednictwem Systemu Medkredyt – zakup finansowany kredytem udzielonym przez
Santander Consumer Bank.
2. Nabywca w chwili wydania Vouchera otrzymuje:
a. Indywidualny numer Vouchera oraz jego wartość.

4.

WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA VOUCHERA MEDYCZNEGO
1. Wystawca Vouchera Medycznego nie przyjmuje jego zwrotu, wymianie na gotówkę w całości ani w
części.
2. Płatność za Voucher zostanie zrealizowana przy pomocy finansowania Santander Bank bezpośrednio na
konto Podmiotu Medycznego (Kliniki, Gabinetu, . . .).
3. Voucher stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury uzyskania finansowania (raty) na planowany
zabieg medyczny.
4. W przypadku odwołania zabiegu, na które Nabywca zakupił Voucher Medyczny z winy Podmiotu
Medycznego, Podmiot Medyczny zobowiązuje się do zwrotu wartości Vouchera w całości, w przypadku
odwołania zabiegu z winy Nabywcy kwota wartości Vouchera zostanie zwrócona na konto Nabywcy po
odliczeniu kosztów, które poniósł Podmiot Medyczny do przygotowania zabiegu.

5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podmiot Medyczny zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu użytkowania Voucherów.
2. Blok Kredytowy sp. z o.o., jako pośrednik kredytowy realizujący finansowanie Vouchera w Systemie
Medkredyt nie będzie uzyskiwał danych wrażliwych Nabywcy ( diagnoza, procedura medyczna, etc.), a
jedynie dane wymagane przez Santander Consumer Bank do przeprowadzenia procedury kredytowej

