Všeobecné podmienky
(ďalej len „Podmienky“)
poskytovania zdravotnej starostlivosti
v sieti zdravotníckych zariadení ProCare
verzia PC032021
I.
Úvodné ustanovenia

b)

1. Sieť ProCare (ďalej iba ako „Sieť“)
je tvorená poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti,
ktorých
ovládajúcou
osobou je spoločnosť ProCare, a.s.,
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava,
IČO 35 890 568, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B (ďalej
len ako „ProCare“). Aktuálny zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti patriacich do Siete je vždy dostupný na internetovej stránke www.procare.sk. Rozsah
Siete je vecou vnútorného rozhodnutia
spoločnosti ProCare.

c)

2. Ak sa v týchto Podmienkach používa pojem „Poskytovateľ“, má sa tým na mysli
spoločnosť ProCare alebo ktorákoľvek
z vyššie uvedených právnických osôb
ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa povolenia vydaného orgánom
príslušným podľa zák. č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zák. č. 578/2004 Z. z.“).

e)

3. V Sieti je Klientom poskytovaná Zdravotná
starostlivosť a Služby súvisiace s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti.
4. Na základe osobitného želania Klienta
môžu byť Klientovi v súvislosti s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti a Služieb
súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti poskytované aj ďalšie nadštandardné služby, a to v rozsahu a za podmienok upravených v osobitnej zmluve medzi
Klientom a osobou, ktorá Klientovi také
služby bude poskytovať. Tieto nadštandardné služby nie sú Službami súvisiacimi
s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti
podľa bodu 5 písm. g) tohto článku.
5. Na účely týchto Podmienok majú nižšie
uvedené pojmy nasledujúci význam:
a) Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín s cieľom predĺženia života fyzickej
osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich
generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa
prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku,
liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.

d)

f)
g)

h)

i)

Zdravotná starostlivosť je Poskytovateľom
poskytovaná vo vecnom rozsahu podľa
príslušného povolenia na poskytovanie
Zdravotnej starostlivosti, ktoré Poskytovateľovi vydal príslušný orgán verejnej moci
a správy Slovenskej republiky.
Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje
základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti,
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je
zdravotnícky pracovník určený Poskytovateľom na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti osobe; ak je takýmto ošetrujúcim
zdravotníckym pracovníkom lekár alebo
zubný lekár, ide o ošetrujúceho lekára,
ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra alebo pôrodná asistentka,
ide o ošetrujúcu sestru alebo o ošetrujúcu
pôrodnú asistentku,
Zdravotná dokumentácia je súbor údajov
o zdravotnom stave osoby, o Zdravotnej
starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti tejto
osobe,
Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej
zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej
zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy
a dôsledky jej choroby,
Klient je každá fyzická osoba, ktorej
Poskytovateľ poskytuje Zdravotnú starostlivosť,
Služby súvisiace s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti sú služby uvedené
v ustanoveniach zákona č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ako „zák. č. 576/2004 Z. z.“).
Právny vzťah Zdravotnej starostlivosti
je právny vzťah medzi Klientom a Poskytovateľom, ktorý medzi nimi vzniká na základe
ustanovení § 12 zákona č. 576/2004 Z. z.
Dohoda je dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú Klient uzatvorí
s Poskytovateľom. Predmetom Dohody
je záväzok Poskytovateľa poskytovať
Klientovi Zdravotnú starostlivosť a Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v dohodnutom rozsahu a za
dohodnutých podmienok. Dohoda sa uzatvára písomne. Dohoda sa však považuje
za uzavretú bez ohľadu na formu aj v prípade, ak sa Klientovi poskytne Zdravotná starostlivosť aj bez uzavretia Dohody
v písomnej forme, pričom nie je rozhodné,
z akého dôvodu sa tak stalo.

6. Účelom týchto Podmienok je vymedziť
niektoré podrobnosti právneho vzťahu
založeného Dohodou medzi Poskytovateľom a Klientom. Tieto Podmienky upravujú Právny vzťah Zdravotnej starostlivosti rámcovo. Právny vzťah Zdravotnej
starostlivosti ako celok je predmetom
právnej úpravy zák. č. 576/2004 Z. z.
a podporne predmetom právnej úpra-

vy súvisiacich právnych predpisov, ako
napr. zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na
základe verejného zdravotného poistenia
a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „zák.
č. 577/2004 Z. z.“), zákona č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004
Z. z.) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zák. č. 580/2004 Z. z.“) a zákona
č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zák. č. 581/2004 Z. z.“). Ustanovenia týchto Podmienok týkajúce sa
poskytovania Zdravotnej starostlivosti sú
obsiahnuté v týchto Podmienkach najmä
pre názorné vysvetlenie postavenia Klienta a pre ozrejmenie jeho práv a povinností
pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti
podľa vyššie citovaných právnych predpisov alebo z dôvodu dovolenej úpravy
vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom
nad rámec právnej úpravy obsiahnutej vo
vyššie citovaných právnych predpisoch.
II.
Poskytovanie Zdravotnej starostlivosti
a Služieb súvisiacich s poskytovaním
Zdravotnej starostlivosti
1. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná
prostredníctvom Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov.
2. Zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná správne. Zdravotná starostlivosť je
poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky Zdravotné výkony na správne určenie
choroby so zabezpečením včasnej a účinnej Liečby s cieľom uzdravenia Klienta
alebo zlepšenia jeho stavu pri zohľadnení
súčasných poznatkov lekárskej vedy.
3. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia Zdravotnej
starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia
poskytnutia Zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“) v súlade
s ustanovením § 6 zák. č. 576/2004 Z. z.
Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne,
ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou
a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti
a zdravotnému stavu osoby, ktorú má
poučiť.
4. Každý, kto má právo na poučenie podľa
odseku 3 vyššie, má aj právo poučenie
odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

5. Pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti
má každý Klient právo na
a) ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej
telesnej integrity a psychickej integrity,
b) informácie týkajúce sa jeho zdravotného
stavu,
c) poskytnutie poučenia,
d) odmietnutie poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, okrem prípadov, v ktorých
podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu možno poskytnúť Zdravotnú
starostlivosť bez informovaného súhlasu,
e) odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti,
f) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho
zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným všeobecne záväzným právnym predpisom nie je Ošetrujúci
zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
g) zmiernenie utrpenia,
h) humánny, etický a dôstojný prístup Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov.
6. Právny vzťah Zdravotnej starostlivosti
vznikne podľa § 12 zák. č. 576/2004 Z. z.
vždy medzi Klientom a Poskytovateľom
Zdravotnej starostlivosti, u ktorého Klient
uzavrie Dohodu. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť tento právny vzťah, ak
a) by prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
b) osobný vzťah Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka ku Klientovi alebo
k jeho zákonnému zástupcovi nezaručuje
objektívne hodnotenie zdravotného stavu
alebo
c) poskytovaniu Zdravotnej starostlivosti
bráni osobné presvedčenie Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý má
Zdravotnú starostlivosť poskytovať.
Dôvody vyššie v písmene c) sa vzťahujú len na umelé prerušenie tehotenstva,
sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.
Dôvody uvedené vyššie v písmene a)
sa nevzťahujú na Klienta, ktorý má trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt v určenom
zdravotnom obvode Poskytovateľa, ak
ide o všeobecnú ambulantnú zdravotnú
starostlivosť pre dospelých a/alebo všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast.
7. Ak Poskytovateľ odmietne právny vzťah
podľa odseku 6 vyššie, je Klient alebo
jeho zákonný zástupca oprávnený podať
podnet na príslušný samosprávny kraj.
8. Zdravotná starostlivosť a Služby spojené
s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti
sú poskytované len počas ordinačných
hodín príslušného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do Siete.

III.
Rozhodovanie pri poskytovaní Zdravotnej
starostlivosti a Služieb súvisiacich
s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti

2. Údaje zo Zdravotnej dokumentácie sa
poskytujú formou výpisu zo zdravotnej
dokumentácie a formou nahliadnutia do
Zdravotnej dokumentácie.

1. Ak sa Klient domnieva, že sa mu neposkytla Zdravotná starostlivosť správne,
alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie
Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka
v súvislosti s poskytovaním Zdravotnej
starostlivosti alebo Služieb súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
je nesprávne, má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva
písomne.
2. Poskytovateľ je povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia
žiadosti najneskôr do 30 dní od podania
žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti
nevyplýva nutnosť konať bezodkladne
alebo v kratšej lehote.
3. Ak Poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od
podania žiadosti žiadateľom, žiadateľ má
právo
a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre
dohľad“) o vykonanie dohľadu podľa
§ 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004
Z. z., ak predmetom žiadosti je správne
poskytnutie Zdravotnej starostlivosti,
b) obrátiť sa na orgán príslušný na výkon
dozoru podľa zák. č. 578/2004 Z. z., ak
predmetom žiadosti je iné rozhodnutie
Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka
v súvislosti s poskytovaním Zdravotnej
starostlivosti alebo Služieb súvisiacich
s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti.

3. Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania, ak nie je ustanovené inak, poskytnúť výpis zo Zdravotnej
dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo
súvisí s účelom vyžiadania,
a) registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod
na účely odvodu a vojakovi v zálohe po
predložení písomného vyžiadania územnej vojenskej správy na účely prieskumu
jeho zdravotnej spôsobilosti,
b) príslušnému orgánu na účely sociálnej
pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo
služieb zamestnanosti podľa osobitných
predpisov,
c) inšpektorátu práce a orgánom dozoru
podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
d) príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,
e) osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania
údajov zo zdravotnej dokumentácie týmto
osobám podľa odseku 4 nižšie,
f) súdu na účely trestného konania alebo
občianskeho súdneho konania.

IV.
Poskytovanie a sprístupňovanie údajov
zo Zdravotnej dokumentácie
1. Zdravotná dokumentácia obsahuje
a) osobné údaje Klienta v rozsahu nevyhnut
nom na jeho identifikáciu a zistenie anamnézy,
b) údaje o poučení a informovanom súhlase
podľa § 6 zák. č. 576/2004 Z. z.,
c) údaje o chorobe Klienta, o priebehu
a výsledkoch vyšetrení, Liečby a ďalších
významných okolnostiach súvisiacich so
zdravotným stavom Klienta a s postupom
pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti,
d) údaje o rozsahu poskytnutej Zdravotnej
starostlivosti,
e) údaje o Službách súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti,
f) údaje o dočasnej práceneschopnosti pre
chorobu a úraz a skutočnosti dôležité na
posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
g) epidemiologicky závažné skutočnosti,
h) identifikačné údaje príslušnej zdravotnej
poisťovne,
i) identifikačné údaje Poskytovateľa.

4. Údaje zo Zdravotnej dokumentácie sa
sprístupňujú formou nahliadania do Zdravotnej dokumentácie Klienta
a) Klientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,
b) manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo
rodičovi, alebo ich zákonnému zástupcovi po
smrti Klienta, a to v celom rozsahu; ak takáto
osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s Klientom žila v čase smrti v domácnosti, blízkej
osobe alebo ich zákonnému zástupcovi,
c) osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva osoby podľa písmena a) alebo b) vyššie s osvedčeným
podpisom podľa osobitného predpisu
v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve,
d) revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej
poisťovne na účely kontrolnej činnosti
v celom rozsahu,
e) úradu pre dohľad na účely dohľadu nad
zdravotnou starostlivosťou a na účely
prešetrovania sťažností v celom rozsahu,
f) ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu;
g) všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní
podľa osobitného predpisu a posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej
republiky na účely výberového konania
v celom rozsahu,

h) posudkovému lekárovi na účely lekárskej
posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov podľa osobitných
predpisov v celom rozsahu,
i) posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej
posudkovej činnosti podľa osobitného
predpisu v celom rozsahu,
j) znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní, alebo
ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely
priamo súvisiace s občianskym súdnym
konaním alebo s trestným konaním
v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie
znaleckého posudku; o rozsahu údajov
potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne
sa postupuje, ak ide o znalca určeného
podľa osobitného predpisu,
k) poisťovni vykonávajúcej individuálne
zdravotné poistenie podľa osobitného
predpisu na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie,
l) príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného
zdravotníckeho povolania,
m) odbornému pracovníkovi epidemiológie
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného
zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom
na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.
5. Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na
mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej
dokumentácie v rozsahu ustanovenom
v odseku 1.
V.
Osobitné ustanovenia
1. Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa Klienta uzatvorenú zmluvu podľa
zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004
Z. z.“), nesmie požadovať od poistenca
úhradu za Zdravotnú starostlivosť, ktorá
sa plne uhrádza na základe verejného
zdravotného poistenia podľa zákona
č. 577/2004 Z. z.
2. Poskytovateľ nesmie podmieňovať
poskytnutie Zdravotnej starostlivosti
Klientovi úhradou nad určenú spoluúčasť
poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z. z.
a predpisov vydaných na jeho vykonanie
ani iným plnením.
3. Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa Klienta uzatvorenú zmluvu podľa
zákona č. 581/2004 Z. z., môže požadovať od Klienta úhradu za Zdravotnú
starostlivosť poskytnutú pri chorobe uve-

4.
a)
b)

c)

d)

denej v zozname chorôb najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa zákona
č. 577/2004 Z. z. a predpisov vydaných
na jeho vykonanie. Poskytovateľ môže
požadovať od Klienta úhradu za služby
súvisiace s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti najviac vo výške spoluúčasti
poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z. z.
a predpisov vydaných na jeho vykonanie.
Zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname chorôb a služby
súvisiace s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti, ktoré Poskytovateľ poskytuje
a pri ktorých môže požadovať úhradu,
kontroluje vyšší územný celok príslušný
podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia výkonom dozoru podľa
osobitného predpisu.
Klient je pred každým poskytnutím Zdravotnej starostlivosti informovaný o nasledujúcich skutočnostiach:
zozname zdravotných poisťovní, s ktorými má Poskytovateľ uzavretú zmluvu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
o tom, že ako poistenec zdravotnej poisťovne, ktorá nemá uzavretú zmluvu po
dľa písmena a) tohto odseku, je povinný
zaplatiť Poskytovateľovi ceny Zdravotnej
starostlivosti (výkonov, liekov, očkovacích
látok a pod.) vo výške podľa aktuálneho
Cenníka Poskytovateľa;
o tom, že ako poistenec zdravotnej poisťovne, ktorá nemá uzavretú zmluvu podľa
písmena a) tohto odseku, cenu za lieky
predpísané lekárom Poskytovateľa bude
v lekárni hradiť v plnej výške a že mu
nemôže byť zo strany Poskytovateľa vystavené potvrdenie o dočasnej pracovnej
neschopnosti, ktoré by bolo akceptované
Sociálnou poisťovňou,
o aktuálnom Cenníku Poskytovateľa po
dľa písmena b) tohto odseku,
Aktuálny Cenník Poskytovateľa a aktuálny zoznam zdravotných poisťovní,
s ktorými má daný Poskytovateľ uzavretú
zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sú vždy k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Poskytovateľa.

5. Výkony Zdravotnej starostlivosti, ktoré sú
poskytnuté na žiadosť Klienta bez indikácie lekárom, a výkony Zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú uvedené v zmluve
uzavretej medzi Poskytovateľom a zdravotnou poisťovňou Klienta ako hradené
alebo čiastočne hradené, hradí Klient
v plnej výške podľa aktuálneho Cenníka
Poskytovateľa. Klient je povinný zaplatiť
Poskytovateľovi úhradu podľa tohto bodu
priamo pri poskytnutí Zdravotnej starostlivosti. Cenník je k dispozícii na nahliadnutie na recepcii každého zdravotníckeho
zariadenia Siete. Poskytovateľ má právo
požadovať úhradu podľa tohto bodu vopred, t. j. ešte pred poskytnutím Zdravotnej starostlivosti.

6. Pokiaľ si Klient objedná lekársku prehliadku alebo súbor vyšetrení nadväzujúcich
na seba (za vyšetrenie sa považuje aj odber biologického materiálu) a z akýchkoľvek dôvodov sa nebude môcť na termín
prvého vyšetrenia (vrátane prípadného
vyšetrenia bezprostredne predchádzajúceho prehliadke) dostaviť, má právo zrušiť termín prehliadky alebo súboru vyšetrení, pričom platí nasledujúce:
a) pokiaľ Klient zruší termín prehliadky alebo termín prvého vyšetrenia zo súboru
vyšetrení najneskôr 48 hodín pred daným
termínom, bude mu vrátených 100 %
z ceny prehliadky alebo súboru vyšetrení,
ktoré Klient už zaplatil Poskytovateľovi,
alebo mu bude po dohode poskytnutý
náhradný termín prehliadky alebo súboru
vyšetrení;
b) pokiaľ Klient zruší termín prehliadky alebo termín prvého vyšetrenia zo súboru
vyšetrení menej ako 48 hodín, ale viac
ako 24 hodín pred daným termínom,
Poskytovateľ má voči Klientovi právo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
20 % z ceny danej prehliadky alebo súboru
vyšetrení. Ak Poskytovateľ svoje právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty využije, Klientovi bude vrátená suma vo výške 80 % z ceny
prehliadky alebo súboru vyšetrení.
c) pokiaľ Klient zruší termín prehliadky alebo
termín prvého vyšetrenia zo súboru vyšetrení menej ako 24 hodín pred daným
termínom alebo sa na daný termín nedostaví bez predchádzajúceho oznámenia
Poskytovateľovi, Poskytovateľ má voči
Klientovi právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 40 % z ceny danej prehliadky alebo súboru vyšetrení. Ak Poskytovateľ svoje právo na zaplatenie zmluvnej pokuty využije, Klientovi bude vrátená
suma vo výške 60 % z ceny prehliadky
alebo súboru vyšetrení.
VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Tieto Podmienky môžu byť zmenené bez
osobitnej dohody s Klientom, zmena však
musí byť oznámená Klientovi najneskôr
tridsať dní pred účinnosťou zmeny. Zmena
Podmienok sa oznamuje oznámením uverejneným na internetovej stránke www.procare.sk najmenej tridsať kalendárnych dní
pred účinnosťou zmeny. Spolu s oznámením o zmene bude na internetovej stránke
www.procare.sk zverejnené aj úplné znenie Podmienok po oznámenej zmene.
2. V prípade, že Klient nebude so zmenou
Podmienok súhlasiť, je oprávnený z tohto
dôvodu zrušiť Dohodu písomným oznámením o odstúpení, ktoré musí byť Poskytovateľovi, s ktorým Klient Dohodu uzavrel,
doručené najneskôr posledný deň pred
nadobudnutím účinnosti zmeny Podmienok. Odstúpenie musí mať písomnú formu,
pričom za písomnú formu sa považuje aj
oznámenie odstúpenia prostredníctvom
elektronickej pošty na mailovú adresu
info@procare.sk.

3. Klient nemá právo odstúpiť v prípade,
ak zmena Podmienok bola vyvolaná
v dôsledku zmien všeobecne záväzných
právnych predpisov vzťahujúcich sa na
právny vzťah Klienta a Poskytovateľa založený Dohodou, a ani v prípade, ak zmena Podmienok nebude mať žiaden vplyv
na právne postavenie Klienta v právnom
vzťahu založenom Dohodou.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek zásielka zasielaná
niektorou stranou Dohody druhej strane
v písomnej forme sa považuje za doručenú adresátovi uplynutím piateho pracovného dňa po odoslaní zásielky na
poslednú známu adresu adresáta, pokiaľ
sa nepreukáže skorší okamih doručenia. V prípadoch, keď sa podľa týchto
Podmienok predpokladá oznamovanie
skutočností Klientom oznámením na internetovej stránke, považujú sa takéto
oznámenia za oznámené Klientom ich
zverejnením oznámenia na uvedenej internetovej stránke.
5. V prípadoch, keď sa podľa týchto Podmienok predpokladá oznamovanie skutočností/doručovanie formou elektronickej pošty, považujú sa takéto skutočnosti
za oznámené, resp. oznámenia za doručené okamihom ich odoslania na adresu
elektronickej pošty za predpokladu, že
boli odoslané v čase medzi 9.00 hod.
a 16.30 hod. pracovného dňa. Ak bola
správa elektronickej pošty odoslaná počas pracovného dňa pred 09.00 hod., považuje sa správa za doručenú adresátovi
o 09.00 hod. daného dňa. Ak bola správa
elektronickej pošty odoslaná po 16.30
hod. pracovného dňa, považuje sa za doručenú adresátovi o 09:00 hod. najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.
6. Tieto Podmienky sú právne neoddeliteľnou prílohou Dohody. Ak existuje akýkoľvek rozpor medzi Dohodou a Podmienkami, majú prednosť ustanovenia Dohody,
ak je možné ich aplikovať oddelene od
Podmienok.
7. Ak niektoré ustanovenia týchto Podmienok nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť
alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ani účinnosť ostatných ustanovení
týchto Podmienok. Namiesto neplatných
a/alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu
a účelu ustanovenia, ktoré je postihnuté
neplatnosťou alebo neúčinnosťou.
8. Právne vzťahy založené Dohodou, ktoré
v nej nie sú výslovne upravené, sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9. Programy, ktoré začali platiť pred
1. 4. 2015 a ktorých platnosť sa má
skončiť po 1. 4. 2015 (najneskôr však
31. 3. 2016), sa do konca svojej aktuálnej doby platnosti riadia Podmienkami
v znení číslo 072013 (znenie dostupné
na www.procare.sk).
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňa 1. 3. 2021.

