
LP czego dotyczy Było Powinno być

1 DEFINICJE o)

o) Pakiet Usług Medycznych – zbiór usług medycznych lub innych świadczeń ściśle z tymi usługami związanych świadczonych zgodnie z Ogólnymi Warunkami 

Świadczenia Usług Medycznych stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Klubu CityFit przez Medicover na rzecz Członków Klubu zgodnie z ofertą dostępną na 

stronie www.cityfit.pl.

o) celowo usunięte

3 DEFINICJE q)
q) Medicover – Medicover sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000021314, NIP: 5251577627,  celowo usunięty
q) celowo usunięty

4 CZŁONKOSTWO 11)

11) Członek Klubu, z wyłączeniem Członków Klubu, którzy posiadają Pakiet Usług Medycznych, który zakupił Karnet na czas nieokreślony może zamrozić swoje 

członkostwo logując się do Strefy Klienta w zamian za comiesięczną opłatę na rzecz CityFit. Zamrożenie skutkuje od pierwszego dnia po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego w trakcie, którego Członek Klubu złożył dyspozycję zamrożenia. Członek Klubu zostanie poinformowany o dacie zamrożenia członkostwa i dacie 

skuteczności zamrożenia. 

11) Członek Klubu, który zakupił Karnet na 

czas nieokreślony może zamrozić swoje 

członkostwo logując się do Strefy Klienta w 

zamian za comiesięczną opłatę na rzecz 

CityFit. Zamrożenie skutkuje od pierwszego 

dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego 

w trakcie, którego Członek Klubu złożył 

dyspozycję zamrożenia. Członek Klubu 

zostanie poinformowany o dacie zamrożenia 

członkostwa i dacie skuteczności 

zamrożenia. 

5
UMOWY ZAWARTE NA 

CZAS OKREŚLONY 31)

31) Członek Klubu, który zakupił karnet na czas określony, z wyłączeniem Członków Klubu, którzy posiadają Pakiet Usług Medycznych lub dokonali płatności za karnet 

jednorazowo z góry, może zamrozić swoje członkostwo logując się do Strefy Klienta w zamian za comiesięczną opłatę na rzecz CityFit. Zamrożenie skutkuje od 

pierwszego dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego w trakcie, którego Członek Klubu złożył dyspozycję zamrożenia i powoduje przerwanie biegu trwania Umowy na 

czas określony, który zaczyna biec na nowo od momentu odmrożenia członkostwa.
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38) CityFit w ramach świadczonych usług oferuje do sprzedaży Pakiet Usług Medycznych Medicover. Rodzaj i cennik usług medycznych oferowanych do sprzedaży przez 

CityFit dostępny jest na stronie www.cityfit.pl. Szczegółowe informacje dotyczące Pakietu Usług Medycznych Medicover, w tym  warunki świadczenia usług medycznych 

w ramach  Pakietu Usług Medycznych oferowanych do sprzedaży przez CityFit, dostępne są w załączniku nr 1 - OWŚUM.  

39) Usługi medyczne w ramach Pakietu Usług Medycznych oferowanych do sprzedaży przez CityFit świadczone będą przez Medicover na rzecz Członków Klubu. 

Zawarcie oraz obowiązywanie umowy o świadczenie usług medycznych przez Medicover w ramach Pakietu Usług Medycznych uzależnione jest od spełnienia warunków 

wskazanych w punktach  40) i 41) poniżej.

40) Wyłącznie uprawnionym do zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych przez Medicover w ramach Pakietu Usług Medycznych jest osoba fizyczna, która 

spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

i. jest Członkiem Klubu,

ii. ukończyła 18 rok życia i nie przekroczyła 67 roku życia, 

iii. posiada aktywny Karnet Standard, Dwupak, Multipak, Karnet 365, Wszystkomający lub zakupi pakiet usług o nazwie MultiZdrowie,

iv. dokona płatności za dany Pakiet Usług Medycznych lub za pakiet usług o nazwie MultiZdrowie, w którego skład wchodzi Pakiet Usług Medycznych kartą płatniczą za 

pośrednictwem strony internetowej CityFit www.cityfit.pl; 

41) Aktywny Karnet Standard, Dwupak, Wszsytkomający, Multipak uprawniający do zawarcia  umowy o świadczenie usług medycznych w ramach Pakietu Usług 

Medycznych to Karnet Standard, Dwupak, Wszsytkomający, Multipak aktywowany, w stosunku do którego członkostwo nie zostało Zamrożone, ani wypowiedziane, który 

został wykupiony przez Członka Klubu przed skorzystaniem z Pakietu Usług Medycznych lub który został wykupiony przez Członka Klubu wraz z wykupieniem Pakietu 

Usług Medycznych. W przypadku Karnetu 365, aktywny Karnet 365 oznacza karnet, który został wykupiony przez Członka Klubu wraz z wykupieniem Pakietu Usług 

Medycznych, i w stosunku do którego w terminie późniejszym członkostwo nie zostało Zamrożone, ani wypowiedziane. 

42) Umowa o świadczenie usług medycznych przez Medicover w ramach Pakietu Usług Medycznych wchodzi w życie:

i. w odniesieniu do Członków Klubu, którzy zakupili Karnet Standard, Dwupak, Wszsytkomający, Multipak lub Karnet 365 łącznie z Pakietem Usług Medycznych -  z 

dniem aktywacji w/w karnetu, zakupu wybranego Pakietu Usług Medycznych oraz dokonania rejestracji zakupu i pełnego opłacenia Pakietu Usług Medycznych w 

systemie CityFit, a w przypadku zakupu pakietu o nazwie MultiZdrowie w którego skład wchodzi Pakiet Usług Medycznych z dniem aktywacji pakietu oraz jego pełnego 

opłacenia. Po dokonaniu powyższych czynności Pakiet Usług Medycznych będzie aktywny w ciągu 24 godzin, z zastrzeżeniem, iż do powyższego czasu 24 h nie wliczają 

się soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, w takim wypadku aktywacja nastąpi kolejnego dnia roboczego,

ii. w odniesieniu do Członków Klubu, którzy na dzień zakupu Pakietu Usług Medycznych posiadali Karnet Standard, Dwupak, Wszsytkomajacy, Multipak – z pierwszym 

dniem następnego okresu rozliczeniowego, w którym Pakiet Usług Medycznych został zakupiony i w pełni opłacony;

43) Umowa na świadczenie usług medycznych ulega automatycznemu rozwiązaniu, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, w przypadku:

i. utraty członkostwa na skutek dobrowolnej rezygnacji Członka Klubu z członkostwa, na skutek nieuiszczenia opłat przez Członka Klubu z tytułu członkostwa za kolejny 

okres zgodnie z punktem 6 powyżej, w przypadku pozbawienia Członka Klubu członkostwa przez CityFit zgodnie z punktem 8 powyżej,

ii. rezygnacji przez Członka Klubu z Pakietu Usług Medycznych;

W przypadku opisanym powyżej zawarcie kolejnej umowy na Pakiet Usług Medycznych możliwe jest po upływie 14 miesięcy następujących po dniu, w którym umowa o 

świadczenie usług medycznych była zawarta. 

44) CityFit jest uprawniony do rozwiązania umowy na Pakiet Usług Medycznych zawartej na czas nieokreślony po upływie 12 miesięcy w drodze wypowiedzenia, z 

zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku niemożności zapewnienia przez CityFit świadczenia 

usług medycznych na warunkach oferowanych w chwili zakupu przez Członka Klubu.

45) W przypadku gdy Członek Klubu posiada zamrożone członkostwo i podczas trwania zamrożenia dokona zakupu Pakietu Usług Medycznych członkostwo 

automatycznie zostanie odmrożone. Do automatycznego odmrożenia stosuje się odpowiednio zapisy punktu 12 powyżej. 46) Członek Klubu ma prawo odstąpić od umowy 

na Pakiet Usług Medycznych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zwrot kwoty pieniężnej uiszczonej przez Członka Klubu na poczet ceny z tytułu zawarcia powyższej 

umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że Członek Klubu nie wykorzystał świadczeń objętych 

Pakietem Usług Medycznych i nie złożył oświadczenia z żądaniem rozpoczęcia świadczenia usług medycznych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Do zwrotu powyższych kwot pieniężnych stosuje się odpowiednio punkt 36 powyżej.

47) Opłata za Pakiet Usług Medycznych może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy polegającej na podwyższeniu opłaty, nie wcześniej jednak niż po okresie 12 

miesięcy od dnia zakupu przez Członka Klubu Pakietu Usług Medycznych.

48) Zmiana opłaty, o której mowa w punkcie 39 powyżej może nastąpić w przypadku wzrostu cen usług świadczonych przez Medicover, który to świadczy usługi 

medyczne w imieniu CityFit na rzecz Członków Klubu.

49) W przypadku wzrostu opłaty, o której mowa w punkcie 40 powyżej, CityFit może podjąć decyzję o podniesieniu opłaty proporcjonalnie do wzrostu cen, o którym 

mowa w punkcie 40 powyżej. 

50) CityFit informuje, na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną Członka Klubu o zakresie wprowadzonych zmian dotyczących zmiany 

opłaty za Pakiet Usług Medycznych nie później niż na 7 dni przed datą wejścia w życie nowej opłaty.

51) Członek Klubu ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian dotyczących zmiany opłaty za Pakiet Usług Medycznych:

a) Wypowiedzieć Umowę na Pakiet Usług Medycznych ze skutkiem natychmiastowym,

b) Zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy na Pakiet Usług Medycznych, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowej opłaty za 

Pakiet Usług Medycznych,

c) Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 
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