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OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ ABONENTÓW Z USŁUG ABONAMENTOWYCH ŚWIADCZONYCH 
PRZEZ LEX-MED SILESIA Spółka z o. o. 
 
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług abonamentowych zawartej pomiędzy 
osobą fizyczną wykonującą zawód medyczny, prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką 
organizacyjną nie posiadającą zdolności prawnej ("Klient") a LEX-MED SILESIA Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. ul. Jabłoniowa 41/6 40-111 Katowice, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Katowice, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000411986, REGON 242845483, NIP 6342807186, której kapitał zakładowy wynosi 
5100 zł („LEX-MED”). 
2. LEX-MED świadczy następujące usługi: 
2.1. reprezentacja przed organami administracji publicznej,  
2.2. pomoc w procesie odszkodowawczym,  
2.3. mediacje z pacjentem,  
2.4. zarządzanie sytuacją kryzysową,  
2.5. kontakt z mediami  
2.6. doradztwo prawne. 
3. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez LEX-MED zawiera „Zakres usług” („Zakres”) dostępny na www.lex-
med.pl. 
4. Zawarcie umowy z Klientem następuje poprzez wypełnienie Umowy („Umowa”) w 2 egzemplarzach zamieszczonej  
na stronie internetowej www.lex-med.pl, podpisanie 2 egzemplarzy Umów oraz Pełnomocnictwa, a następnie 
przesłanie podpisanych dokumentów wraz z zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS pocztą na 
adres Lex-Med Silesia, ul. Zbrojarzy 98/25, 30-412 Kraków lub przekazanie dokumentów wymienionych w pkt. 4 na 
spotkaniu z przedstawicielem LEX-MED. Silesia Sp. z o.o. 
5. Zawarcie umowy z Klientem stanowi jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu, co jest jednoznaczne z 
wyrażeniem zgody na warunki w nim zawarte. 
5.1. Klient z chwilą zawarcia umowy zobowiązany jest wypełnić oraz podpisać Pełnomocnictwo do reprezentowania 
Klienta przed organami administracji publicznej, pacjentami, mediami „Pełnomocnictwo” zamieszczonego wraz z 
Regulaminem na stronie internetowej www.lex-med.pl. 
5.2. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania Umowy przez członka Zarządu LEX-MED. Klient otrzymuje drogą 
pocztową  jeden egzemplarz umowy wraz z Regulaminem Świadczenia Usług Abonamentowych „Regulamin”. 
6. Za usługi świadczone zawarte w Katalogu LEX-MED pobiera opłatę abonamentową. 
6.1. Abonament płatny jest za dany miesiąc z góry, najpóźniej do 11 dnia każdego miesiąca. 
6.2. Abonament za pierwszy miesiąc obowiązywania Umowy naliczany jest proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do 
końca miesiąca od dnia zawarcia Umowy.  
6.3 Wysokość Abonamentu jest określona w „Cenniku Usług” („Cennik”) dostępny na www.lex-med.pl. 
6.4. Abonament uprawnia Klienta do korzystania z usług LEX-MED wymienionych w ustępie 2, w zakresie wymienionym 
w Katalogu dostępnym na www.lex-med.pl. 
7. Z chwilą zawarcia Umowy Klient otrzymuje rabat w wysokości 50% ceny abonamentu na okres pierwszych 3 miesięcy 
trwania Umowy.  
7.1. Klient może w ciągu pierwszych 3 miesięcy od podpisania umowy, złożyć wniosek o stałe obniżenie abonamentu 
nawet do 50%, poprzez wypełnienie formularza Ankiety Osobowej („Ankieta”) zamieszczonej wraz z Regulaminem na 
stronie internetowej www.lex-med.pl, i przesłanie jej pocztą na adres Lex-Med Silesia, ul. Zbrojarzy 98/25, 30-412  
Kraków lub pocztą elektroniczną na adres mailowy LEX-MED. 
7.2. Z chwilą otrzymania poprawnie wypełnionej przez Klienta Ankiety, Zarząd LEX-MED podejmuje indywidualną 
decyzję o wysokości rabatu, jaki zostanie zaproponowany Klientowi, informując go o podjętej decyzji pocztą 
elektroniczną na adres mailowy wskazany w Umowie. 
8. Zarząd LEX-MED może wyjątkowo cofnąć udzielony Klientowi rabat na czas trwania bezpośrednich mediacji, 
czynności doradczych oraz czynności związanych z reprezentowaniem Klienta. 
8.1. O decyzji Zarządu w sprawie cofnięcia rabatu, Klient zostanie poinformowany niezwłocznie pocztą elektroniczną na 
adres mailowy wskazany w Umowie. 
9. Podstawowym obowiązkiem Klienta jest wypełnianie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 10. Klient ponadto zobowiązany jest do: 
10.1. Prawidłowego i zgodnego z prawdą wypełnienia wszystkich pól formularza Umowy, a także, w przypadku gdy 
Klient zamierza starać się o stały rabat Ankiety Osobowej . 
10.2. Niezwłocznego informowania przedstawicieli LEX-MED o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na świadczenie 
usług przez LEX-Med Silesia Sp. zo.o. związanych z wykonywanym przez niego zawodem medycznym; informacja 
może mieć postać rozmowy telefonicznej lub wiadomości mail pod warunkiem że przesłana zostanie na adres mailowy 
LEX-MED bezzwłocznie. 
10.3. wskazania wszystkich okoliczności faktycznych istotnych do prawidłowego wykonania usługi; wskazanie tych 
okoliczności może nastąpić także poprzez przesłanie LEX-MED elektronicznych kopii (skanów) stosownych 
dokumentów. 
10.4. W przypadku przekroczenia zakresu usługi abonamentowej świadczonej przez LEX-MED na bezpośrednie 
życzenie Klienta, Klient jest zobowiązany pokryć koszty dodatkowe związane z działaniem LEX-MED na rzecz Klienta a 
w szczególności: 
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a) opłata skarbowa od pełnomocnictw, 
b) koszty wpisów i opłat sądowych i administracyjnych, 
c) koszty dojazdu do Klienta, 
d) inne koszty związane bezpośrednio z działaniem na rzecz Klienta. 
10.5. Wszystkie koszty wymienione w pkt. 10.4 muszą zostać zaakceptowane przez Klienta przed ich poniesieniem. 
11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania, a odpowiedź wysłana na 
adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Umowie. 
12. LEX-MED świadczy usługi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
13. LEX-MED zobowiązany jest do: 
13.1. Zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie wykonywania usługi oraz wykorzystania ich tylko i 
wyłącznie w celach prowadzonej działalności. 
13.2. Dbania o dobro Klienta, w tym podejmowania bez zbędnej zwłoki wszelkich działań wymienionych w ustępie 2, w 
zakresie wymienionym w Katalogu dostępnym na www.lex-med.pl. 
13.3. Niezwłocznego informowania Klienta o zmianach w treści Regulaminu oraz w wysokości rabatu abonamentu 
pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w Umowie. 
14. LEX-MED nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione wskutek korzystania z 
usług świadczonych przez LEX-MED na podstawie Umowy w przypadku podania przez Klienta niepełnych, 
niedokładnych lub nieprawdziwych danych i informacji na temat stanu faktycznego i okoliczności sprawy bądź 
nieinformowania o sytuacji kryzysowej lub informowania o zdarzeniach mających wpływ na świadczenie usług przez 
LEX-Med Silesia Sp. zo.o. ze znaczną zwłoką. 
15. Wynagrodzenie LEX-MED Silesia płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawianej w okresach miesięcznych, z 
terminem płatności 7 dni. Faktury VAT zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. 
16. Regulamin może ulec zmianie.  
16.1. W przypadku zmiany Regulaminu Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. W takim przypadku do 
czasu rozwiązania umowy zachowują ważność zapisy poprzedniego regulaminu. 
16.2. Treść niniejszego Regulaminu udostępniana jest klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.lex-med.pl 
oraz może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze 
strony 
internetowej www.lex-med.pl. 
17. LEX-MED jest zobowiązana do otrzymania zgody na wysyłanie drogą elektroniczną publikacji z zakresu prawa 
medycznego oraz związanego z wykonywaniem zawodu medycznego na podany adres elektroniczny Klienta. 
17.1. Publikację uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez 
wysłanie Umowy o której mowa w pkt. 4, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. 
18 Adres elektroniczny Klienta wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. 
18.1. LEX-MED zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym. 
19. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby LEX-MED. 
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 
poz.93, z 1964 r z późniejszymi zmianami). 
21. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług, LEX-MED będzie realizować 
poprzez stronę www.lex-med.pl. 
 
Regulamin przyjęty przez Zarząd LEX-MED. SILESIA Sp. z o.o. w dniu 01.03.2012 
 


