AVTALSVILLKOR FÖR
MARTINAS MEDLEMSKAP
1.

TJÄNSTEN
1.1 Barnsjukhuset Martina tillhandahåller vård till barn
mellan 0 och 18 år (till barnet fyller 18 år).
1.2 Privatperson eller bolag (hädanefter ”Kunden”) kan
teckna ett medlemskap för ett barns (“Patient”) räkning.
Patienten blir därigenom berättigad till vård enligt dessa
villkor samt i den omfattning som framgår av Bilaga 1 till
detta avtal, (“Tjänsten”).
1.3 I och med tecknande av ett medlemskap accepterar
Kunden villkoren i detta Avtal samt tillhörande bilagor,
(“Avtalet”).

2.

VÅRDGIVARE
Vården kommer att tillhandahållas av Martina
Barnspecialister, Barnsjukhuset Martina i Stockholm AB,
Vallhallavägen 91X, Box 5605, 114 86 Stockholm.

3.

VÅRDTJÄNSTER OCH OMFATTNING
3.1 Patient med medlemskap är berättigad till vård i den
omfattning som framgår av Bilaga 1.
3.2 För beställning, tidsbokning och tillhandahållande av
Tjänster enligt detta Avtal gäller, förutom detta Avtal
samt tillhörande bilagor, de riktlinjer, instruktioner och
rutiner vilka vid varje tid skriftligen meddelats av
Barnsjukhuset Martina.
3.3 Tjänsten inkluderar inte transport till eller från
Barnsjukhuset Martina, och ersättning utgår ej för egna
reskostnader eller någon annan typ av kostnader
förknippade med Patients nyttjande av Tjänsten.
3.4 Barnläkarens medicinska bedömning av Patientens
sjukhistoria och aktuella status är avgörande för fortsatt
utredning och vård. Om Patientens behov bättre kan
mötas hos annan vårdinstans kommer remittering att
ske.
3.5 Medlemskapet innebär endast att Patienten är
berättigad till nyttjande av Tjänsten. Patientens
vårdnadsgivares tillstånd kommer att inhämtas i för vård
av barn sedvanlig omfattning.

4. AVGIFTER
4.1 Betalning av medlemskap erlägges vid tecknande av
medlemskapet genom kontant betalning, genom faktura
eller med anslutande av autogiro. Aktuella priser och
avgifter framgår av Bilaga 2.
4.2 Kunden skall vid kontant betalning och fakturabetalning
erlägga vid var tid gällande medlemskapsavgift som ett
engångsbelopp. Vid fakturering börjar medlemskapet
gälla från fakturadatum och vid kontant betalning då full
betalning har registrerats av Barnsjukhuset Martina.
4.3 Väljer kunden att betala genom autogiro kommer ett
månadsbelopp enligt bilaga 2 för tecknande av
medlemskap att debiteras kundens konto varje månad
under tolv månader. Kunden måste ge sitt skriftliga
medgivande till detta i separat handling. Till priset
tillkommer vid var tid gällande avgifter för hantering av
autogiro enligt Bilaga 2. För det fall månadsbeloppet inte
kan debiteras Kundens konto på grund av otillräckligt
tillgodohavande eller annat förhållande på Kundens sida
förbehåller sig Barnsjukhuset Martina rätten att
fakturera
Kunden
återstående
del
obetalda
månadsbelopp i en klumpsumma med tillägg av en
fakturaavgift om 50 kronor.

4.4 Till samtliga ovanstående betalningsalternativ
tillkommer en besöksavgift vid varje besök om du har
Martina medlemskapet. Vid medlemskapet Martina Plus
är besöksavgiften 0 kr.
5.

UTEBLIVET BESÖK
Om Patient har bokats in på ett besök hos Barnsjukhuset
Martina men av något skäl inte kan komma samt inte
meddelar det senast 24 timmar innan inbokat besök
kommer hela besöksavgiften att debiteras.

6.

PERSONLIGT
6.1 Medlemskapet är personligt men kan omfatta fler än en
Patient om ytterligare medlemmar i familjen i form av
syskon är anknutna till medlemskapet som patienter.
6.2 Varje ansluten person skall vid köpet av medlemskap
registreras av Barnsjukhuset Martina med fullständiga
uppgifter.

7. GILTIGHET OCH UPPSÄGNING
7.1 Om Kunden väljer kontant betalning gäller
medlemskapet från och med det datum då full betalning
har registrerats av Barnsjukhuset Martina och under ett
års tid därefter. Om Kunden väljer betalning via faktura
gäller medlemskapet från och med fakturadatum och
under ett års tid därefter.
7.2 Om Kunden väljer autogirobetalning är medlemskapet
giltigt från och med dag och undertecknat medgivande
till autogirobetalning har inkommit till Barnsjukhuset
Martina.
7.3 Ett medlemskap kan ej sägas upp i förtid under det
första året då avtalet är tidsbestämt till 12 månader.
7.4 Medlemskapet gäller efter första årets utgång tills vidare
med 3 månaders uppsägningstid om inte Kunden säger
upp medlemskapet senast 14 dagar innan
medlemskapet upphör att gälla. Ett medlemskap som
gäller tills vidare kan sägas upp med tre månaders
uppsägningstid. Uppsägning skall alltid ske skriftligen.
8.

EJ ÖVERLÅTBART
Medlemskapet får ej överlåtas. Parterna äger ej rätt att
överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal
eller att på annat sätt sätta annan i sitt ställe.

9.

ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR
Ändringar och tillägg till detta Avtal skall, med undantag
för riktlinjer, instruktioner och rutiner etc. som
meddelas av Barnsjukhuset Martina med stöd av
Avtalet, för att vara gällande, vara skriftliga och
undertecknade av behöriga företrädare för parterna.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
För detta Avtal gäller svensk lag. Tvister med anledning
av detta Avtal och därur härflytande avtals- och
rättsförhållanden skall hänskjutas till allmän domstol
med Stockholms tingsrätt som första instans.

Bilaga 1
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AVTALSVILLKOR FÖR
MARTINAS MEDLEMSKAP
till avtalsvillkor för Martinas Medlemskap
VÅRDTJÄNSTER
Vårdtjänster/åtgärder som medlemskapet ger tillgång till:
• Läkarbesök till barnläkare / barnkirurg / barnortoped / barnneurolog / barnallergolog / barnpsykolog/ barnpsykolog
(högst 2 ggr), barn- och ungdomsterapeut och sjukgymnast.
•
Sjuksköterskebesök
• Telefonkontakt för uppföljande provsvar och rekommendationer
•
Remisser till andra vårdgivare
•
Röntgen och ultraljud
•
Lab. prover, inkl. odlingar och mikroskopi samt fysiolog undersökningar
•
Övriga specialister som Martina erbjuder

Bilaga 2
till avtalsvillkor för Martinas Medlemskap
Priser, innehåll och besöksavgifter

Martina medlemskap har nedan besöksavgifter per besök.

Externa undersökningar och operationer, som debiteras enligt
särskild prislista (ingår ej i medlemskapet):
• Neuropsykiatrisk utredning, exempelvis ADHD, förståndshandikapp och autism.
•
Barnkirurgisk operation
•
Barnortopedisk operation
•
Vaccination
Vårdtjänster/åtgärder som inte tillhandahålls av Barnsjukhuset
Martina:
•
Slutenvård
•
Intensivvård
Öppettider:
Barnsjukhuset Martinas öppettider publiceras på vår hemsida och
kan ändras under lågsäsong.
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