
Umawianie wizyt w LUXMED: +48 22 33 22 888 

Good Life Health+                                       

Umowa o zapewnieniu świadczenia usług medycznych przez LUX MED   

zawarta z Good Life Pro Sp. z o.o. 

Umowa nr         

zawarta pomiędzy spółką: Good Life Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000871129, NIP: 

9662145127, REGON: 387584892 (zwana dalej „Good Life”) 

 

a  Klientem: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres korespondencyjny (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania) - jeżeli jest inny niż zamieszkania 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
PESEL  

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
Adres e-mail: 
 
 
Akceptuje otrzymywanie e-faktury na podany adres e-mail  ………………(TAK/NIE) 

 

Wybrany pakiet: (np. Rodzinny Medium) 

Cena i płatność: (np. 219 PLN – 12 rat) 

OSOBY OBJĘTE OPIEKĄ MEDYCZNĄ LUX MED (ilość osób w zależności od wybranego pakietu, jako pierwsza osoba podpisująca Umowę): 

Imię Nazwisko PESEL Pokrewieństwo  
(małżonek, dziecko, partner) 

    

    

    

    

    

 

Good Life informuje Klienta, a ten wyraża na poniższe zgodę przyjmując do wiadomości, że: administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Good Life Pro Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000871129, NIP: 9662145127, REGON: 387584892, tam też należy kierować wszelką korespondencję  

związaną z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, w celu realizacji Umowy dane są udostępniane LUX MED, a także podmiotom świadczącym na rzecz Good Life usługi pośrednictwa 

oraz w zakresie dochodzenia należności oraz wystawiania i dostarczania korespondencji związanej z realizacją Umowy, w tym faktur VAT oraz Podmiotom Powiązanym. Klient ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozpo rządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO. Good Life będzie przetwarzał, powierzone mu, dane podane w Umowie 

dla potrzeb realizacji Umowy; podanie w Umowie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania Umowy,  Klient oświadcza, że przed podpisaniem Umowy otrzymał i 

zapoznał się z Klauzulą Informacyjna dotycząca danych osobowych. W związku z powyższym, Klient ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 



 
 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta przez Good Life oraz LUX MED znajdują się tutaj: www.goodlife.net.pl/obowiazek-informacyjny. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Good Life Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (ul. Żurawia 71, 15-540 
Białystok).oraz Podmioty Powiązane w celach realizacji Umowy, a także na przekazywanie danych do podmiotów, których ich przekazanie jest niezbędne do realizacji Umowy 
– są to m.in. LUX MED. oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa oraz w zakresie dochodzenia należności oraz wystawiania i dostarczania korespondencji związanej z 
realizacją Umowy, w tym faktur VAT.  

  

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną 
Wyrażam zgodę, aby jest Good Life Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok)oraz Podmioty Powiązane przesyłali 
mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w 
każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody 

  

Zgoda na kontakt telefoniczny i SMS 
Wyrażam zgodę, aby Good Life Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok) oraz Podmioty Powiązane  
przekazywali mi oferty marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy 
telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej 
zgody. 

  

Zgoda na e-faktury 
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres e-mailowy 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE DOT. PAKIETÓW: 

1. Łączna kwota do zapłaty stanowić będzie sumę opłat dot. WYBRANYCH PAKIETÓW (Medycznych lub Stomatologicznych) pomnożoną przez ilość wybranych pakietów. 

2. W momencie zawierania Umowy Klient oraz wskazane przez Klienta Osoby Uprawnione wymienione w Umowie uprawnione do korzystania Pakietu Stomatologicznego – nie mogą 

mieć ukończonych 62 lat. 

3. Jeden Pakiet Stomatologiczny uprawnia do korzystania z zawartych w nim Usług tylko jedną Osobę Uprawnioną. W przypadku zamówienia większej ilości pakietów  należy wskazać 

osobę uprawnioną/ osoby uprawnione. 

4. Klient może dokupić Pakiet Stomatologiczny, jeśli posiada Pakiet Opieki Medycznej na podstawie Umowy. Dokupienie Pakietu Stomatologicznego nie powoduje wydłużenia  Okresu 

Zobowiązania. Nabycie Pakietu Stomatologicznego następuje poprzez zawarcie aneksu do Umowy o zapewnieniu świadczenia usług medycznych przez LUX MED.  

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA I KORZYSTANIA Z USŁUG MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ LUX MED. 

1. Data uzyskania uprawnień - Prawo do świadczenia usług medycznych przez LUX MED działa od 1-ego dnia miesiąca kalendarzowego:  

a. następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zawarto Umowę – jeżeli do zawarcia Umowy doszło najpóźniej 24-ego dnia danego miesiąca kalendarzowego, albo  

b. będącego 2-im miesiącem po miesiącu kalendarzowym, w którym zawarto Umowę – jeżeli do zawarcia Umowy doszło po 24-ym dniu danego miesiąca kalendarzowego.  

2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy (zapewnienia gotowości świadczenia Usług przez LUX MED) i sytuacji, w której Klient lub, którakolwiek z Osób Uprawnionych 

skorzystała z jakiejkolwiek Usługi, Klient zobowiązany jest zapłacić za to świadczenie kwotę stanowiącą równowartość 100% miesięcznej opłaty Miesięcznej za wybrany 

Pakiet/Pakiety.  

3. Przez zawarcie Umowy rozumie się:  

a. otrzymania przez Good Life podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy (w przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej) lub  

b. potwierdzenia telefonicznego lub mailowego (w przypadku zawarcia Umowy telefonicznie/e-mailowo)  

4. Powyższe terminy obowiązują w przypadku przekazania do Good Life Umowy kompletnej, czyli uzupełnionej o wszelkie dane niezbędne do jej realizacji - tj. imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu oraz adres mailowy.  

5. O terminie uzyskania uprawnień zostaną Państwo poinformowani poprzez wiadomość SMS i e-mail.  

6. Prosimy o terminowe wpłaty.  

7. W celu rezerwacji wizyty, prosimy o kontakt z Infolinią LUX MED pod numerem 22 33 22 888 lub za pośrednictwem portalu pacjenta www.luxmed.pl  

8. W celu umówienia wizyty w placówkach partnerskich LUX MED należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z wybraną placówką .  

9. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony www.luxmed.pl, na której można znaleźć aktualną listę placówek.  

10. W razie pytań dotyczących zakresu świadczeń, zawartej umowy, terminu uruchomienia lub płatności prosimy o kontakt na adres e-mail: office@goodlife.net.pl  

 

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY STANOWI: 

1. Zakres świadczeń Usług Opieki Medycznej w LUX MED. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

3. Regulamin Opieki Medycznej w LUX MED dla Klientów GOOD LIFE 

NA STRONIE INTERNETOWEJ ________- MOŻECIE SIĘ PAŃSTWO ZAPOZNAĆ Z: 

1. Lista placówek własnych LUX MED 

2. Standardy dostępności, Regulamin refundacji, Formularz refundacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rozdział I – Definicje
Terminom użytym w Regulaminie nadano następujące znaczenia: 
Dokument Księgowy/Faktura – Faktura lub inny dokument księgowy za usługę opieki 
medycznej LUX MED, wystawiana Klientowi przez Good Life zawierająca wysokość 
Opłaty, termin jej zapłaty oraz numer konta bankowego; 
Dziecko – dziecko własne Osoby Uprawnionej (Pacjenta), jego Współmałżonka albo 
jego Partnera życiowego, a także dziecko przez nich przysposobione, które w dniu przy 
stąpienia do Umowy nie ukończyło 18 roku życia, a w przypadku uczęszczania przez 
Dziecko do szkoły (w rozumieniu art. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365 ze zm.) – nie ukończyło 24 roku 
życia, objęte opieką w Pakiecie Partnerskim lub Rodzinnym jako Członek Rodziny; 
Good Life – podmiot zapewniający dostęp do abonamentowej opieki medycznej 
w oparciu o placówki LUX MED., którym jest spółka Good Life Pro Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 
0000871129, NIP: 9662145127, REGON: 387584892, o kapitale zakładowym w 
wysokości 5.000 zł opłaconym w całości; 
Klient – osoba fizyczna, która zawarła Umowę; 
Lekarz stomatolog – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do 
wykonywania zawodu lekarza dentysty zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami polskiego prawa w tym w szczególności Ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty;  
LUX MED – LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 21C, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000265353, NIP 5272523080, REGON 140723603, o kapitale zakładowym w 
wysokości: 676.123 500,00 zł – podmiot udzielający Osobom Uprawnionym 
(Pacjentom) na mocy Umowy z Good Life Świadczeń zdrowotnych na warunkach 
określonych w niniejszych OWŚU; 
Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie będące następstwem ekspozycji na fizyczne 
czynniki zewnętrzne, niezależne od woli ani stanu zdrowia Pacjenta. Za Nieszczęśliwy 
wypadek nie uważa się Chorób występujących w sposób nagły; 
Okres Rozliczeniowy – za okres rozliczeniowy Strony przyjmują jeden miesiąc 
kalendarzowy;  
Opłata – należność Good Life za usługę Opieki Medycznej uzależniona od wybranej 
przez Klienta wersji pakietu za jeden Okres Rozliczeniowy; 
Opieka Medyczna – prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych świadczonych 
przez LUX MED w zakresie ustalonym w pakiecie wybranym przez Klienta;  
Osoba Uprawniona albo Pacjent – osoba fizyczna będąca beneficjentem Opieki 
Medycznej na mocy niniejszej Umowy;  
Pakiet Indywidualny – pakiet medyczny, w ramach którego Opieką Medyczną objęty 
jest Klient;  
Pakiet Partnerski – pakiet medyczny, w ramach którego Opieką Medyczną objęty jest 
Klient oraz Współmałżonek/Partner życiowy lub jedno Dziecko;  
Pakiet Rodzinny – pakiet, w ramach którego, na zasadach określonych w Umowie, 
opieką medyczną objęta jest Osoba Uprawniona (Pacjent) w wieku 18-65 lat oraz 
Członkowie rodziny: współmałżonek/Partner życiowy w wieku 18-65 lat oraz Dzieci do 
26 lat;  
Pakiet Stomatologiczny – Pakiet, który dotyczy Opieki Medycznej w zakresie usług 
z szeroko pojętej stomatologii i chirurgii stomatologicznej, do korzystania z którego 
uprawniona jest jedna Osoba Uprawniona w wieku do 65 lat;  
Placówki Własne – ogólnodostępne ambulatoryjne Placówki medyczne działające pod 
marką LUX MED i Medycyna Rodzinna, wskazane na www.luxmed.pl;  
Placówki Współpracujące – placówki podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
współpracujących z LUX MED, których aktualna lista jest dostępna na stronie 
internetowej http://www.luxmed.pl/placowki700  
Partner życiowy – osoba prowadząca z Klientem wspólne gospodarstwo domowe, 
niepozostająca z Klientem w związku małżeńskim, niezłączona pokrewieństwem ani 
stosunkiem prawnym takim, jak przysposobienie lub powinowactwo;  
Portal Pacjenta – usługa elektroniczna świadczona przez LUX MED Osobom 
Uprawnionym, dostępna pod adresem internetowym www.luxmed.pl, w ramach 
której Osoba Uprawniona ma możliwość m.in. umawiania i odwoływania wizyt, 
podglądu wizyt zarezerwowanych i odbytych, podglądu wystawionych skierowań, 
dostępu do E-Karty oraz innych funkcjonalności udostępnionych przez LUX MED;  
Umowa – umowa przystąpienia do opieki medycznej w LUX MED zawarta pomiędzy 
Klientem a Good Life; 
Usługa – usługa Opieki Medycznej świadczona przez LUX MED na podstawie Umowy 
z Klientem;  
Rozdział II – Postanowienia ogólne  
1. Na podstawie niniejszej umowy Good Life zawiera z Klientem umowę dostępu do 

abonamentowej opieki medycznej w oparciu o placówki LUX MED i/albo Medycyny 
Rodzinnej będące częścią Grupy LUX MED (zwaną dalej Umową). 

2. Umowa może być zawarta na rzecz osoby trzeciej, będącej osobą fizyczną, na 
warunkach określonych w Umowie. 

3. W przypadku zawarcia Umowy na rzecz osoby trzeciej, obowiązek uiszczenia 
Opłaty spoczywa na Kliencie. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Rozdział III – zawarcie Umowy i czas jej trwania 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia 

świadczenia usługi. Świadczenie usługi rozpoczyna się z początkiem kolejnego 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa, jeżeli jej 

zawarcie nastąpiło do 20 dnia miesiąca i została prawidłowo wypełniona. W 
przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po 20 dniu danego miesiąca, świadczenie 
usługi rozpoczyna się z początkiem kolejnego miesiąca. 

2. Jeżeli żadna ze Stron nie złoży oświadczenia o braku woli jej kontynuowania na co 
najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, Umowa 
ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. 

3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia za skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem 
ust. 4 poniżej. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem 
nieważności. W przypadku jednak rozwiązania Umowy wskutek jej wypowiedzenia 
przez Klienta przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Klient będzie 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Good Life opłaty dodatkowej w wysokości 40% 
wartości miesięcznej Opłaty za każdy miesiąc, który pozostał do końca okresu 
wskazanego w ust. 1 powyżej.   

4. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 
przypadku, gdy druga Strona w sposób istotny naruszy swoje obowiązki umowne, 
pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń, w szczególności Good 
Life jest uprawnione do rozwiązania Umowy w przypadku, gdy Klient pozostaje w 
opóźnieniu z płatnością Opłaty dłużej niż 14 dni, a nadto gdy Klient posiada 
jakiekolwiek zaległości z tytułu wcześniej zawartej z Good Life umowy, której 
przedmiotem była Usługa. 

5. W sytuacji przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na czas nieokreślony, 
każda ze stron może ją rozwiązać bez wskazania przyczyny, ze wskazaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić pod rygorem 
nieważności. 

6. Niezależnie od powyższych uprawnień, Good Life będzie uprawnione do 
wstrzymania świadczenia Usług przez LUXMED na rzecz Klienta w przypadku gdy 
Klient będzie pozostawał w opóźnieniu z płatnością na rzecz Good Life, które 
przekracza 21 dni. Wznowienie Usług nastąpi po uiszczeniu zaległości w 
najbliższym możliwym terminie 

 
 
Rozdział IV – Uruchomienie. Płatności. Terminy. 
1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, 

może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny 
i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy stanowi załącznik do niniejszej Umowy.  

2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy (zapewnienia gotowości świadczenia 
Usług przez LUX MED) i sytuacji, w której Klient lub, którakolwiek z Osób 
Uprawnionych skorzystała z  jakiejkolwiek Usługi, Klient zobowiązany jest zapłacić 
za to świadczenie kwotę stanowiącą równowartość 100% miesięcznej opłaty 
Miesięcznej za wybrany Pakiet/Pakiety. 

3. W przypadku gdy Klient jednocześnie wybierze dowolny pakiet medyczny oraz 
dowolny pakiet stomatologiczny Good Life wystawi dwie oddzielne Faktury za 
poszczególne usługi. Klient zobowiązany jest do opłacenia obu faktur zgodnie z 
terminem wskazanym na Fakturach. Faktura lub Faktury za Usługę zostanie 
wystawiona do 5. dnia Okresu Rozliczeniowego. 

4. Opłaty są należne z tytułu możliwości korzystania z Opieki Medycznej w wybranym 
pakiecie, bez względu na to czy Osoby Uprawnione rzeczywiście z korzystały w 
danym Okresie Rozliczeniowym z dostępnych im Świadczeń zdrowotnych. 

5. Klient zobowiązany jest regulować Opłaty na konto bankowe i w  terminach 
wskazanych na Fakturze lub Fakturach, przy czym termin płatności nie będzie 
krótszy niż 10 dni od daty doręczenia Faktury lub Faktur. 

6. Klient jest uprawniony do dokonania jednorazowo Opłat za więcej niż jeden Okres 
Rozliczeniowy.  

7. W przypadku powstania po stronie Klienta nadpłaty, Good Life jest uprawniony do 
dokonania potrąceń należnych mu wierzytelności z kwotą przedmiotowej 
nadpłaty, w tym wierzytelności wynikających z przedwczesnego rozwiązania 
Umowy (zgodnie z roz. III ust. 3 powyżej). 

8. Faktury będą wysyłane do Klienta przez Good Life elektronicznie na wskazany przez 
Klienta adres e-mail lub w formie papierowej na adres korespondencyjny podany 
w Umowie. 

9. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy Good Life. W razie powstania zaległości w płatnościach Good 
Life może zarachować dokonane przez Klienta wpłaty pieniężne w pierwszej 
kolejności na poczet odsetek od płatności uregulowanych z opóźnieniem, a 
następnie na poczet najstarszych zobowiązań Klienta wynikających z Umowy. 

10. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Opłaty w całości lub w części, Good Life 
zastrzega sobie prawo naliczania Klientowi odsetek ustawowych za opóźnienie. 

11. W przypadku zalegania przez Klienta z uiszczeniem Opłaty przez okres 21 dni od 
terminu płatności wskazanego na fakturze, Good Life jest uprawniona do 
wypowiedzenia Klientowi Umowy w trybie natychmiastowym. 

12. W razie zalegania przez Klienta z płatnościami na rzecz Good Life, Good Life 
zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów 
współpracujących z Good Life w zakresie dochodzenia należności. 

 
 
Rozdział V – Realizacja świadczeń 
1. Termin wykonania świadczenia zdrowotnego w Placówkach Własnych LUX MED 

można zarezerwować osobiście w Placówce Własnej lub za pośrednictwem: 
a. komunikatora e-center, który jest dostępny na stronie www.luxmed.pl; 



 
 

b. aplikacji Portal Pacjenta, która jest dostępna na stronie www.luxmed.pl – 
po założeniu specjalnego konta i dopełnieniu pozostałych formalności 
rejestracyjnych; 

c. infolinii, pod numerem: 22 33 22 888; 
d. innego sposobu wskazanego przez LUX MED. 

2. Termin wykonania świadczenia zdrowotnego w Placówkach Współpracujących LUX 
MED można zarezerwować osobiście w Placówce Współpracującej lub dzwoniąc 
bezpośrednio do Placówki Współpracującej lub w inny sposób wskazany przez LUX 
MED. 

3. Świadczenia zdrowotne przysługujące Osobie Uprawnionej są realizowane przez 
LUX MED w Placówkach Własnych oraz Placówkach Współpracujących w godzinach 
ich funkcjonowania na podstawie OWŚU stanowiących załącznik do Umowy. 

4. Good Life nie ma dostępu do dokumentacji medycznej Osoby Uprawnionej. 
5. Good Life ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w 
przypadku, gdy Klient przekroczył limit wieku dla określonego pakietu 
uprawniającego Klienta do objęcia Opieką Medyczną. 

Rozdział VI – Postępowanie reklamacyjne 
1. Good Life zobowiązuje się do zapewnienia standardów jakościowych obsługi 

Klienta: 
a. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa; 
b. nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń. 

2. LUX MED zobowiązany jest do rozpatrywania zgłoszeń lub reklamacji Klienta w 
sprawach, których przedmiotem są kwestie medyczne w terminie do 14 dni od dnia 
przyjęcia reklamacji. W przypadkach, gdy wyjaśnienie reklamacji lub podjęcie 
decyzji nie jest możliwe w takim terminie – udzielana jest odpowiedź zawierająca 
informacje o wdrożeniu wyjaśnień, dotychczasowych ustaleniach, jeśli takie są, oraz 
o przewidywanym trybie rozpatrzenia. 

3. Klient może składać zgłoszenia lub reklamacje w formie pisemnej na adres: ul. 
Postępu 21C Warszawa 02-676 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres mailowy: kontakt@luxmed.pl albo telefonicznie pod nr telefonu 22 33 22 888. 

4. Proces reklamacyjny nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego uiszczania Opłat. 
5. Reklamacja powinna zawierać: 

a. imię, nazwisko oraz PESEL Klienta zgłaszającego reklamację; 

b. usługę, której reklamacja dotyczy; 
c. przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia; datę i podpis 

reklamującego Klienta (w przypadku reklamacji składanej w formie 
pisemnej). 

Rozdział VII – Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie świadczenia zdrowotne udzielane przez LUX MED podlegają przepisom 

prawa polskiego. 
2. Zmiana warunków Umowy lub wysokości Opłat wymaga przesłania nowej treści na 

adres korespondencyjny Klienta, co najmniej na 30 dni przed wejściem zmian w 
życie. 

3. Zmiana może nastąpić tylko z powodu zmiany przepisów prawa, w tym przepisów 
prawa podatkowego – w takim przypadku zmiana wysokości Opłat będzie 
pozostawała w proporcji do wzrostu kosztów realizacji Umowy. 

4. W razie zmiany warunków Umowy lub wysokości Opłat, postanowienia podlegające 
zmianie wchodzą w życie, jeśli Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu 
Umowy, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli Klient nie akceptuje 
przedstawionych zmian warunków, ma prawo do wypowiedzenia Umowy bez 
żadnych dodatkowych kosztów i odszkodowań. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu 
z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie 
Klienta dotarło do Good Life. W przypadku jednak przekształcenia Umowy w umowę 
zawartą na czas nieokreślony Good Life może zaproponować zmianę warunków tej 
Umowy w każdym momencie, przesyłając Klientowi stosowną ofertę. Jeśli Klient 
akceptuje warunki zawarte w ofercie, wystarczającym sposobem poinformowania 
Good Life jest uiszczenie Opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ofercie. Jeśli 
Klient nie akceptuje przedstawionych w ofercie warunków, ma prawo do 
wypowiedzenia umowy bez żadnych dodatkowych kosztów i odszkodowań. Umowa 
ulega wówczas rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym oświadczenie Klienta dotarło do Good Life. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

______________________________ 

Miejscowość i data 

 

Ja, niżej podpisany/a: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Imię, nazwisko, nr PESEL 

oświadczam że odstępuję od Umowy o zapewnieniu świadczenia usług medycznych przez LUX MED. zawartej w dniu ________________________  
z Good Life Pro sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000871129, NIP: 9662145127, REGON: 387584892. 

 

______________________________ 

Data i czytelny podpis Klienta 

Wypełnione oświadczenie należy odesłać na jeden z niżej wymienionych sposobów: 

1. Listownie na adres: Good Life Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok  
2. Mailowo na adres: office@goodlife.net.pl  

 

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może 
odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 

W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy (zapewnienia gotowości świadczenia Usług przez LUX MED) i sytuacji, w której Klient lub, którakolwiek z Osób 
Uprawnionych skorzystała z jakiejkolwiek Usługi, Klient zobowiązany jest zapłacić za to świadczenie kwotę stanowiącą równowartość 100% miesięcznej opłaty 
Miesięcznej za wybrany Pakiet/Pakiety. 


