Egészségügyi szolgáltatási szerződés
RMC Gyermekgyógyászati csomag II. rész igénybevételére
a baba 4 hónapos korától
amely létrejött egyrészről
név/születési név: ………………………………………………………………..……
születési hely, idő: ……………………………………………………………………...
anyja neve: ……………………………………………………………………………..
lakóhelye: ……………………………………………………………………………....
Taj szám:………………………………………………………………………………:
mint szolgáltatást igénybevevő (a továbbiakban: Szolgáltatást igénybevevő), aki helyett és nevében
törvényes képviselőként eljár
név/születési név: ………………………………………………………………..……
születési hely, idő: ……………………………………………………………………...
anyja neve: ……………………………………………………………………………..
lakóhelye: ……………………………………………………………………………....
szig.szám: ……………………………………………………………………………….
másrészről a
RMC Medical Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026
Budapest, Gábor Áron u. 74-78. A. ép. III. emelet, cg.: 01-10-048721 , adószáma: 25453072-2-41,
nyilvántartását vezeti: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság), képviseli: Kadala Zsuzsanna igazgatósági tag)
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. Bevezetés
1.
Felek rögzítik, hogy Szolgáltató működteti a Rózsakert Medical Center-t (a továbbiakban: RMC),
megállapítják továbbá, hogy Szolgáltató kidolgozta és működteti a csecsemőkorú gyermekek egészségügyi
ellátását biztosító, a magyar egészségügyi protokollnak megfelelő ún. RMC Gyermekgyógyászati csomagot.
A páciens gyermekének 4. hónapos életkorától kéri az ellátást, amelynek leírását a jelen szerződés 1. sz.
elválaszthatatlan melléklete tartalmazza (a továbbiakban: RMC Gyermekgyógyászati csomag II. rész).
Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltatást igénybevevő – az RMC Gyermekgyógyászati csomag II.
rész keretében - igénybe veszi a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait a jelen szerződésben foglalt
feltételekkel.
II. A szolgáltatás tartalma
1.
Szolgáltató az RMC Gyermekgyógyászati csomag II. rész keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja
Szolgáltatást igénybevevő részére:

Cím:
Rózsakert Bevásárló Központ 3. em. 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/A
Telefon: (+36-1)392-0505
Fax: (+36-1) 200-6050
e-mail: info@rmc.hu
Web: www.rmc.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől Péntekig 8.00-20.00-ig Szombaton: 9.00-14.00-ig

a) a gyermek 4 hónapos korától a gyermek első életévének betöltéséig a magyar egészségügyi
protokoll szerint összeállított, összesen 6 orvosi vizit elvégzését, amely tartalmaz az 1. sz.
mellékletben foglaltak szerint
aa) 4 egészségmegőrző vizitet a gyermek 1. sz. mellékletben meghatározott életkorában,
beleértve a kötelező védőoltások beadását. ( A vizitekre a gyermek kéthetes korától az
RMC-ben kerül sor.)
ab) 2 beteg vizitet szükség szerint
ac) szemészeti szűrővizsgálat
ad) fogászati szűrővizsgálat
b) a viziteket előzetesen egyeztetett időpontban, rendelési időben, a gyermek 1. sz. mellékletben
meghatározott életkorában végzi el, az időpont egyeztetés során Szolgáltatást igénybevevő
érdekeinek maximális figyelembe vételével jár el,
c) Szolgáltatást igénybevevő három gyermekgyógyász szakorvos (dr. Jókay Kinga, dr. Vojnisek
Zsuzsanna és dr. Kemény Viktória) közül választhat az egészségmegőrző vizitek kapcsán,
betegvizitek esetében bármelyik gyermekgyógyászunkhoz kérhet időpontot
2.
Felek rögzítik, hogy az egészségmegőrző viziteket a páciens igényei szerint felhasználhatja beteg vizitekre,
de a beteg viziteket nem használhatja fel egészségmegőrző vizitekre.
3.
Felek rögzítik, hogy a Gyermekgyógyászati csomag II. részének igénybevételének feltétele, hogy a jelen
szerződés megkötésekor és fennállása alatt TAJ kártyával rendelkezzen.
III. A Gyermekgyógyászati csomag szolgáltatási díja
1.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Gyermekgyógyászati csomag II. rész szolgáltatásaiért Szolgáltatást
igénybevevő 160 000 Ft (százhatvanezer forint) összegű szolgáltatási díjat köteles fizetni Szolgáltató
részére.
1) egy összegben 160 000 Ft-ot (háromszázkilencvenötezer forintot),
2) havi egyenlő részletekben
a) havi 20 000 Ft-ot (húszezer)1
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85.§. (1) bekezdésének c)
pontja alapján a Szolgáltató által teljesített szolgáltatás tárgyi Áfa-mentes.
Felek rögzítik, hogy az RMC Gyermekgyógyászati csomag II. rész nem tartalmazza
b) a kötelező védőoltásokon kívül a kiegészítő oltások beadásának,
c) az esetlegesen szükségessé váló labor- és/vagy röntgen vizsgálatok, további szakorvosi
(nem gyermekgyógyászati) vizsgáltok valamint
d) a II.1. pontban meghatározott számú viziten túl esetlegesen szükségessé váló további
gyermekgyógyászati vizitek
költségét, ezen szolgáltatásokat Szolgáltatást igénybevevő a Szolgáltató mindenkori díjjegyzékében
meghatározott díjazás ellenében veheti igénybe.
2.

1

Ez esetben egy részletfizetési megállapodást is alá kell írnia a törvényes képviselőnek

Szolgáltatást igénybevevő a III.1. pont szerint meghatározott díjat - Szolgáltató számlája alapján – egy
összegben köteles megfizetni, legkésőbb az első (4 hónapos) vizitet követően. Banki átutalás esetén a fizetési
határidő napja a III/2. pont szerinti megjelenés és a számla átvételét követő ötödik naptári nap. Banki átutalás
esetén a fizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, ha a számla összege Szolgáltató számlája alapján
jóváírásra került.
3.
Amennyiben Szolgáltatást igénybevevő az esedékes szolgáltatási díjat határidőben nem fizeti meg,
Szolgáltató 5 (öt) napos póthatáridő megjelölésével, írásban felszólítja Szolgáltatás igénybevevőt a díj
megfizetésére. Úgy kell tekinteni, hogy a felszólító levél - Budapesten 3 (három) munkanapon belül, vidéken
5 (öt) munkanapon belül - Szolgáltatást igénybe vevő részére kézbesítésre került. Amennyiben a
felszólításban meghatározott póthatáridő eredménytelenül telt el, Szolgáltató jogosult a jelen szerződés
azonnali hatállyal történő felmondására (rendkívüli felmondás).
IV. A szerződés létrejötte, hatálya, megszűnése
1.
Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírásának napjától kezdően a gyermek első életéve betöltésének napjáig
tartó határozott időre jön létre és lép hatályba.
2.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatályát veszti, ha a gyermek a szerződés hatálya alatt nem
rendelkezik TAJ számmal.
3.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés a IV.1. pontban rögzített határozott idő elteltével szűnik
meg, azonban ez nem érinti azt, hogy a gyermek egy éves korában esedékes vizit az első életéve betöltésének
napját követő 14. napig elvégezhető, ebben az esetben a jelen szerződés tartama ezen vizit elvégzésének
napjáig meghosszabbodik. Felek a rendes felmondás jogát kizárják. A felek közös megegyezéssel a jelen
szerződést ugyancsak megszüntethetik.
4.
Súlyos szerződésszegés esetén mindkét fél jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására
(rendkívüli felmondás). Szolgáltatást igénybevevő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a
III. pontban rögzített fizetési kötelezettségek elmulasztása. Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha az egészségügyi protokoll által az egyes meghatározott életkorokhoz kötött
vizsgálatok elvégzésével indokolatlanul késedelmeskedik.
5.
Bármelyik fél – a másik fél súlyos szerződésszegése esetén – határidő megjelölésével köteles írásban
felszólítani a másik felet a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, illetve a kötelezettség teljesítésére.
Amennyiben a felszólításban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a másik fél jogosult a jelen
szerződés azonnali hatállyal történő felmondására. Rendkívüli felmondási jogukat a felek kizárólag a másik
félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatják. Úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató által elküldött
levél - Budapesten 3 (három) munkanapon belül, vidéken 5 (öt) munkanapon belül - Szolgáltatást igénybe
vevő részé re kézbesítésre került. Amennyiben a szerződésszegő magatartás megszüntetésére irányuló
felszólítás olyan kötelezettség teljesítésére irányul, amely csak bizonyos időpontban vagy időszakban
teljesíthető eredményesen, az írásbeli felszólítás mellőzhető, illetve a telefaxon vagy e-mail-ben megtett
felszólítást jogszerűnek fogadják el.
6.
A Szolgáltató általi rendkívüli felmondás akkor lép hatályba, amikor az írásbeli felmondó nyilatkozatot a
IV.5. pont alapján a Szolgáltatást igénybevevő részére kézbesítettnek kell tekinteni. A Szolgáltatást
igénybevevő általi rendkívüli felmondás akkor lép hatályba, amikor az írásbeli felmondó nyilatkozatot a
Szolgáltató kézhez vette.
7.

Amennyiben a jelen szerződés a IV.1. pontban meghatározott határidő eltelte előtt bármely okból megszűnik
vagy hatályát veszti, Szolgáltató a szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett és meg nem fizetett
szolgáltatások mindenkori díjjegyzék szerinti összegének megfizetésére igényt tart, amelyet Szolgáltatást
igénybevevő a szerződés megszűnésétől számított 5 napon belül köteles megfizetni Szolgáltató részére.
V. Vegyes rendelkezések
1.

Szolgáltató szavatol azért, hogy mindenkor megfelel a jelen szerződésben rögzített egészségügyi
szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi feltételnek, így különösen szerepel az
egészségügyi szolgáltatók és az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyek
Országos Tisztifőorvosi Hivatal által vezetett országos nyilvántartásában, működési engedélye kiterjed a
jelen szerződés keretében az RMC-ben végzendő egészségügyi szolgáltatási tevékenységére is, a nevében és
részéről a II. pontban rögzített szolgáltatásokat nyújtó személyek szerepelnek az 1997. évi CLIV. Törvény
110-113. §-a alapján a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által vezetett működési
nyilvántartásban, a jelen szerződés keretében végzett egészségügyi szolgáltatási tevékenysége során okozott
kár megtérítésére megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik, és a Szolgáltató közreműködői ezen
feltételnek ugyancsak maradéktalanul megfelelnek.
2.
Szolgáltatást igénybevevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokért csak és
kizárólag abban az esetben vállal szavatosságot, ha Szolgáltatást igénybevevő az 1. sz. mellékletben
meghatározott vizitek elvégzése céljából az azok elvégzésére ott megjelölt időpontokban Szolgáltatónál
megjelenik, illetve a vizitek megtartásáért, valamint a gyermek egészséges fejlődéséért minden tőle telhetőt
megtesz a Szolgáltató tanácsai és iránymutatása alapján.
3.
Szolgáltatást igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt adataiban
bekövetkezett bármely változást – annak bekövetkezésétől számított 3 munkanapon belül – Szolgáltató
részére írásban bejelenti.
4.
Felek a jelen szerződést kizárólag írásban módosíthatják.
5.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény és az egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.
6.
Ezen szerződést a felek - annak elolvasása és megértése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 201… év. ………………….. hónap ………nap
…………………………
Szolgáltató

…………………………
Szolgáltatást igénybevevő

(törvényes képviselő)

1. számú melléklet
-

Egészségmegőrző vizitek*:





-

4 hónapos,
6 hónapos
9 hónapos,
12 hónapos korokban.

Az elvégzett vizsgálatok az egészségmegőrző viziteken:





a gyermek növekedésének, fejlődésének felmérése
kötelező védőoltások
tanácsadás (a biztonságos környezet – utazás feltételeinek megteremtése, táplálással,
alvással, öltözködéssel, gyermekneveléssel kapcsolatos kérdések átbeszélése).

-

Beteg vizitek*:

-

 2 alkalommal szükség szerint
Szemészeti szűrővizsgálat

-

 12 hónapos korban.
Fogászati szűrővizsgálat


12 hónapos korban

*Az egészségmegőrző vizitek a páciens igényei szerint felhasználhatóak beteg vizitekre, de a beteg vizitek
nem használhatóak fel egészségmegőrző vizitekre.
Rendelő nyitva tartása: Hétfőtől Péntekig: 8:00-20:00
Szombaton: 9:00-14:00

Pácienseinket előzetesen egyeztetett időpontban fogadjuk rendelőnkben.

Elérhetőségek
Előjegyzés, információ: (+36 1) 392-0505
info@rmc.hu – www.rmc.hu
Rózsakert Bevásárló Központ
1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78.
Ügyelet: (+36 1) 392-0505

