zawarta w dniu ………………………………..…. w Łodzi (zwana dalej Umową), pomiędzy podmiotami gospodarczymi (zwanymi dalej
łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną):
Strona I – zwana dalej epruf

Strona II – zwana dalej Uczestnikiem
CKK płatnika: …………………

Nazwa:

epruf s.a.

Siedziba:

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Rejestr:

Sąd Rejonowy Łódź – Śródmieście, XX Wydział
Gospodarczy KRS
0000319410
9471958279
700 000 złotych w całości wniesiony

KRS:
NIP:
Kapitał zakładowy:
Reprezentanci:

Karolina Bartoszek – Prezes Zarządu
Sławomir Skupień – Wiceprezes Zarządu

Zważywszy że:
I.

Ubezpieczenia lekowe to produkty oferowane przez zakłady ubezpieczeń, które gwarantują ubezpieczonemu, w sytuacji zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego opisanego umową ubezpieczenia, ochronę ubezpieczeniową na wypadek konieczności zakupu niezbędnych leków i
umożliwiają współfinansowanie zakupu leków przez zakład ubezpieczeń w ramach przyznanego limitu świadczeń;
II.
epruf s.a. jest operatorem technicznym w ramach ubezpieczeń lekowych. epruf s.a. współpracuje z zakładami ubezpieczeń, na zlecenie
których zajmuje się obsługą ubezpieczeń lekowych: zarówno w formie gotówkowej jaki bezgotówkowej. epruf procesuje i rozlicza
transakcje realizowane w ramach ubezpieczeń lekowych w obu modelach;
III.
Ubezpieczeni mogą korzystać z ubezpieczenia lekowego bez względu na to, w jakiej aptece dokonają zakupu leków.
IV.
Ubezpieczeni mają udostępnione dwie formy korzystania z ubezpieczenia lekowego:
a) w modelu gotówkowym, który jest dostępny w każdej aptece w Polsce i nie wymaga podpisania umowy, poprzez zwrot kosztów
zakupu leków przez zakład ubezpieczeń w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia na podstawie wymaganych dokumentów
oraz identyfikatora ubezpieczonego;
b) w modelu bezgotówkowym, gdzie obsługa świadczenia odbywa się w tzw. systemie on-line (czyli z użyciem Identyfikatora
ubezpieczonego potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia lekowego);
V.
Uczestnik prowadzi aptekę/i ogólnodostępną/e na podstawie odpowiedniego/nich zezwolenia/zezwoleń na prowadzenie apteki/aptek
oraz umowę/y z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację recept na leki refundowane dla każdej z tych aptek i jest zainteresowany
nawiązaniem współpracy w celu uczestnictwa prowadzonej/nich przez niego apteki/aptek w bezgotówkowej realizacji Ubezpieczeń
lekowych w ramach systemu epruf;
VI.
System epruf, w ramach bezgotówkowej obsługi ubezpieczeń lekowych, działa w oparciu o ogólnopolską sieć aptek, do której może
przystąpić każda apteka, która spełnia obiektywne i niedyskryminujące kryteria. System epruf nie ma na celu prowadzenia reklamy
uczestniczących w nim aptek;
VII. epruf nawiązał współpracę z zakładami ubezpieczeń polegającą na obsłudze oferowanych przez nie ubezpieczeń lekowych, zwanych dalej
„Ubezpieczeniem lekowym”;
VIII. Celem niniejszej Umowy jest umożliwienie pacjentom posiadającym Ubezpieczenia lekowe realizację świadczenia tj. zakupu leków ze
współpłatnością zakładu ubezpieczeń w formie bezgotówkowej.

Strony postanowiły, co następuje:
§ 1. Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad współpracy Stron w zakresie realizacji przez apteki prowadzone przez
Uczestnika, wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (dalej: „Apteki”), bezgotówkowej obsługi Ubezpieczenia lekowego
oferowanego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie lub inny zakład ubezpieczeń, w
systemie epruf (dalej: „System epruf” albo „System”), polegającej na rozliczaniu transakcji zakupu dokonywanych w ramach
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