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OŚWIADCZENIE PROGRAM ZDROWOTNY LUX MED 

 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z owu i zakresem opieki medycznej.  
Przyjmuję waloryzację raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towaru i usług tzw.”inflacja”  
ogłaszany przez GUS. 
Minimalny okres uczestnictwa w programie 12 miesięcy. Podstawą skrócenia okresu uczestnictwa jest: 
rozwiązanie stosunku służbowego lub umowy o pracę bez nabycia uprawnień do renty bądź emerytury albo 
zaświadczenie z działu finansowego o braku możliwości wykonywania potrącenia z uwagi na inne tytuły 
egzekucyjne(komornik, Urząd Skarbowy, ZUS, wyrok sądu) przewyższające tzw. kwotę wolną od potrąceń. 
Zaprzestanie opłacanie składek w okresie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do programu z przyczyn innych niż 
wymienione wyżej spowoduje zobowiązanie beneficjenta programu do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary 
umownej w wysokości stanowiącej równowartość brakującej składki do końca 12 miesięcznego okresu. 
Beneficjent wyraża zgodę na dokonanie przez zakład pracy potrącenia należnej kary umownej na rzecz 
Zleceniodawcy z uposażenia lub wynagrodzenia.  
W przypadkach opłacania składek indywidualnie beneficjent zobowiązuje się do dobrowolnego uiszczenia kary 
umownej na rzecz Zleceniodawcy pod rygorem  egzekucji  komorniczej. 
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