
 

 

 
UMOWA O WSPÓŁPRACY NR ……………   NR POK MED: 

 
zawarta w dniu ……………….……… w…………………………….…., pomiędzy: 
Medical Finance Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lechickiej 23a, 02-156 Warszawa, zarejestrowaną                  
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422868, NIP 524-271-14-63, REGON 142446622, kapitał zakładowy (kapitał 
wpłacony) 444500 zł reprezentowaną przez jednoosobowy Zarząd w osobie Jakuba Czarzastego - Prezesa Zarządu lub Agnieszkę 
Czarzastą - Prokurenta Samoistnego lub pełnomocnika ………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej „MFG SA”,  
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………….……… 

Imię i nazwisko/Nazwa Gabinetu/Kliniki 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………...………………………… 

Adres prowadzonej działalności (faktyczny adres placówki) 
 
Adres e-mail/ strona www: ……………………………………………………………………………………………..……………………………....................................… 
 
Nr telefonu kontaktowego: ...……………………………………………………………………………………..……………..……………………………………………….……… 
 
Nr konta bankowego: .………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….……..… 
 
Dane do przelewów: .................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 
zwanym dalej Usługodawcą, 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”, 
 
o następującej treści: 
 
Zważywszy, że: 

 MFG SA stworzył, rozwija i prowadzi system umożliwiający finansowanie usług medycznych poprzez udzielanie 
dedykowanych pożyczek  dla klientów indywidualnych zainteresowanych realizacją usługi medycznej – który to system 
obejmuje w szczególności procedury, oznaczenia identyfikujące, metody działania, strategie marketingowe i inne dane           
i informacje składające się na know-how MFG SA (dalej „System”) 

 Usługodawca w celu zwiększenia sprzedaży oferowanych przez siebie usług medycznych pragnie umożliwić Klientom 
otrzymywanie pożyczek w ramach Systemu 

 
Strony zawierają Umowę następującej treści:  
 

§1 
1. Niniejsza Umowa określa ogólne prawa i obowiązki Stron w ramach wzajemnej współpracy polegającej w szczególności       

na umożliwieniu klientom Usługodawcy (dalej „Klienci”) zawarcia umowy pożyczki z MFGSA w ramach Systemu. 
2. Procedura udzielania pożyczek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 
§2 

1. Strony zobowiązują się do realizacji niniejszej Umowy z zachowaniem należytej staranności dbając każdorazowo o renomę      
i dobre imię drugiej Strony oraz zadowolenie Klientów z usług świadczonych przez Strony. 

2. Usługodawca oświadcza, że: 



 

 

a. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
b. nie jest zagrożony upadłością oraz nie toczą się postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości jego 

przedsiębiorstwa; 
c. dane wskazane w komparycji Umowy są aktualne i będzie każdorazowo informował MFGSA o ich ew. zmianie  

3. Usługodawca wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej MFGSA danych teleadresowych prowadzonego 
przedsiębiorstwa w tym logotypów go identyfikujących.  

4. Usługodawca zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o współpracy z MFGSA w zakresie 
określonym przez MFG SA. 

5. Ponadto Usługodawca zobowiązuje się do: 
a. informowania MFG SA o istotnych okolicznościach mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy                          

jak i prawidłowe wykonanie umów pożyczek zawartych z Klientami, 
b. nie pobierania od Klientów żadnych dodatkowych opłat w związku z udzieleniem przez MFGSA pożyczki na zakup 

usług Usługodawcy; 
c. przekazywania MFG SA rzetelnych danych i informacji  o wysokości ceny Usługi i terminie jej wykonania, jakie 

zostały uzgodnione z Klientem, 
d. przeprowadzenia usługi na rzecz Klienta zgodnie z treścią i zakresem umowy zawartej z Klientem 

6. W przypadku gdyby Klient skutecznie odstąpił od umowy sprzedaży Usługi lub umowa taka z innych powodów wygasłaby 
lub została rozwiązana jak również w każdym przypadku, w którym Klient uzyskałby obniżenie ceny sprzedaży danej usługi 
finansowanej ze środków pochodzących z MFG SA, Usługodawca zobowiązuje się  powiadomić o tym niezwłocznie MFG SA, 
i zwrócić całość lub (przy obniżeniu ceny) część niewykorzystanych środków na rachunek MFG SA w terminie 3 dni 
roboczych od przekazania tej informacji lub zgłoszenia żądania ze strony MFGSA. 

7. Strony mogą zawierać porozumienia dodatkowe do niniejszej Umowy regulujące szczegółowe zasady współpracy Stron        
w szczególności w zakresie specjalnych akcji i promocji realizowanych przez MFG SA. 

 
§3 

1. MFG SA niniejszym potwierdza i przyjmuje do wiadomości poufny charakter Informacji Poufnych jakie może otrzymać          
od Usługodawcy w ramach niniejszej Umowy.  

2.  Dla potrzeb niniejszej Umowy, Informacje Poufne oznaczają: wszelkie dane i informacje dotyczące Klienta udostępnione 
przez Usługodawcę spółce MFG SA w tym fakt planowanego zabiegu, jego termin i koszt. 

3.  Informacje Poufne nie dotyczą informacji, które zostały pozyskane zgodnie z prawem od osoby trzeciej bez obowiązku 
stosowania się do ograniczeń co do ich ujawnienia; na których ujawnienie Klient wyraził zgodę na piśmie lub których 
ujawnienie wymagane jest przepisami prawa. 

4.  MFG SA niniejszym zobowiązuje się do: utrzymania Informacji Poufnych tajemnicy i wykorzystywania Informacji Poufnych 
wyłącznie na potrzeby prawidłowego wykonania umowy z Klientem. 

 
§4 

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 
2. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
 

§5 
1. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Spory na tle umowy strony rozstrzygać będą polubownie a w braku porozumienia właściwym do ich rozpoznania będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby MFG SA. 
 
 
…………………………..…………………………….      ………………………………………………………………….… 
Podpis i pieczęć MFG SA        Podpis i pieczęć Usługodawcy  
 
Załączniki: 

1. Ogólny opis procesu udzielania Pożyczki przez MFG SA 



 

 

Załącznik nr 1 do Umowy o Współpracy. 
Ogólny opis procesu udzielania Pożyczki przez MFG SA 

 
I. Informacje ogólne 
1. Pożyczka może zostać udzielona jednorazowo w wysokości do 50 000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) brutto. 
2. Pożyczka może być udzielona w kwocie niższej niż wartość zakupionej Usługi, tzn. koszt zakupu Usługi może zostać pokryty       

w części z pożyczki a w części bezpośrednio przez Klienta. 
3. Udzielenie pożyczki danemu Klientowi zależy od samodzielnej decyzji MFG SA determinowanej w szczególności oceną zdolności 

kredytowej danego Klienta.  
 

II. Procedura udzielania pożyczki przez MFGSA i udział Usługodawcy w procesie.  
1. Upoważniony pracownik Usługodawcy przesyła dane Klienta do MFGSA w jednej z trzech form:  

 E-mail:  pok@mediraty.pl 

 Telefon: 22 266 83 70 

 SMS: 662 294 736 
 
Podając jego imię i nazwisko, nr telefonu, szacunkowy koszt leczenia, planowaną datę wykonania zabiegu lub rozpoczęcia 
leczenia  oraz swój numer POK lub nazwę kliniki. 

2. MFG SA rozpoczyna weryfikację. (do 15 min) 
3. MFG SA przedstawia ostateczną ofertę Klientowi. 
4. Umowa pożyczki zostaje wysłana do Klienta. 
5. Po powrocie podpisanych dokumentów do MFG SA i ich poprawnej weryfikacji na rachunek Usługodawcy podany w niniejszej 

umowie, w ciągu dwóch dni roboczych zostanie wykonany przelew środków pieniężnych równych kwocie uzgodnionej                  
z klientem. 

6. MFG SA poinformuje Usługodawcę o uruchomieniu środków finansowych drogą mailową. 
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