Załącznik nr 2 do Umowy o świadczenie usług
pomiędzy Benefit Systems Spółka Akcyjna a Lubelska Izbą Lekarską
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART W RAMACH PROGRAMU
1. Kartę można otrzymać jedynie za pośrednictwem firmy Benefit Systems.
2. Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniana innym osobom. Karta musi być czytelnie
podpisana przez jej Użytkownika.
3. W celu skorzystania z usług dostępnych w obiektach Partnerów, Użytkownik jest zobowiązany do
każdorazowego okazywania Karty i dokumentu tożsamości oraz składania podpisu (zgodnego z
podpisem na Karcie) potwierdzającego odbycie Wizyty lub w inny sposób obowiązujący u danego
Partnera. Należy zapoznać się z uwagami na podstronach Partnerów prezentowanych w serwisie
internetowym Benefit Systems.
4. Przedstawiciel Benefit Systems (Kontroler) lub pracownik Partnera są upoważnieni do weryfikacji
Karty z dokumentem tożsamości oraz do zatrzymania Karty użytkowanej niezgodnie z jej
przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu.
5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad działania obiektu, w którym się znajduje w
tym w szczególności z korzystania z obiektu w godzinach jego otwarcia (jeśli nie występują
dodatkowe ograniczenia). Partner upoważniony jest do pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika
Karty dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu. Kaucja nie podlega
zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik Karty nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie
odwoła rezerwacji
6. W trosce o zadowolenie Klientów, Benefit Systems sugeruje uprzedni kontakt telefoniczny z
Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc (np. zajęcia grupowe).
7. Zabronione jest dokonywanie wszelkich zmian w wyglądzie Karty, poza złożeniem podpisu we
właściwym miejscu.
8. Wszelkie informacje związane z dostępem do usług można otrzymać dzwoniąc pod numer
infolinii (22) 242 42 42.
9. Obrót lub zbycie Karty w jakiekolwiek formie na rzecz osoby trzeciej jest zabronione.
Niedozwolone jest korzystanie z Kart przez Użytkowników w celach zarobkowych.
10. Karta upoważnia do korzystania z obiektów Partnerów w okresie jej ważności.
11. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie zgłosić do Benefit Systems
12. Użytkownik Karty może korzystać wyłącznie z usług danego Partnera wskazanych przez Benefit
Systems dla danego rodzaju Karty na stronie: http://www.benefitsystems.pl/multisport/obiekty .
13. Karta jest własnością Benefit Systems. Benefit Systems ma prawo do żądania zwrotu Karty w
przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, jak również do
dezaktywacji Karty lub odmowy wydania Karty takiemu Użytkownikowi w przyszłości. Benefit
Systems zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z
wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. Regulamin oraz zmiany dostępne są na stronach
internetowych Benefit Systems.
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