
WZÓR

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG

przez komunikator Skype

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( DZ.  
U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
ARKA zwana dalej NPPP A ustala  WARUNKI UMOWY

§ 2. Usługi  Terapia online

1.  NPPP  A  świadczy  usługę  terapii  online,  polegającą  na  wideokonferencji  z  pacjentem,  za 
pośrednictwem programu Skype.
2. Klientem, korzystającym z usługi terapii online musi być osoba:
a) pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) niepełnoletnia pod opieką Rodzica/ Opiekuna prawnego,
c) mająca dostęp do komunikatora internetowego,
d) akceptująca warunki terapii online, 
3. Podczas pierwszej konsultacji zostaje ustalony cel pracy, czas trwania terapii oraz dzień i godzina 
spotkań online.

§ 3. Sesje terapeutyczne

1. Sesja terapeutyczna trwa do 60 minut.
2. Pierwsza sesja realizowana jest po uiszczeniu przez klienta wynagrodzenia za sesję na rachunek 
bankowy NPPP A : NR KONTA 54 1930 1725 2520 0577 0171 0001.
3. Po otrzymaniu wpłaty lub potwierdzenia bankowego o wpływie wynagrodzenia, informujemy o 
tym Klienta drogą mailową, potwierdzając termin zarezerwowanego spotkania.
4. Brak wpływu wynagrodzenia 24 godziny przed terminem spotkania, skutkuje anulowaniem i 
odstąpieniem NPPP A od umowy świadczenia usługi terapii online.
5.  Klient  zobowiązany  jest  do zainicjowania  kontaktu telefonicznego (Skype)  w dniu i  godzinie 
ustalonej wcześniej sesji.
6. Za spóźnione połączenie uważa się połączenie dokonane po upływie 15 minut od umówionego 
terminu,  terapeuta  ma prawo do zakończenia  sesji  o  czasie,  w którym sesja  rozpoczęłaby  się  
punktualnie, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
7.  Brak  połączenia w wyznaczonym terminie  ze strony  pacjenta skutkuje anulowaniem sesji,  z 
możliwością zachowania prawa do pełnego wynagrodzenia.
8. Sesje odbywają się przy wykorzystaniu oprogramowania Skype (www.skype.com).
9. Aby odbyć spotkanie w formie wideokonferencji, Klient powinien posiadać kamerę internetową,  
głośniki  i  mikrofon.  Aby  wideokonferencja  przebiegała  sprawnie,  zalecany  jest  możliwie  szybki 
dostęp do Internetu.

§ 4. Zawarcie i odstąpienie od umowy

1. Umowa jest przesłana na podany adres internetowy Klienta w pliku PDF, która po podpisaniu 
przez Klienta, jest  skanowana i odesłana na adres Poradni: aneta.przybylewska@arka.chelm.pl.
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2.  Umowa  stanowi  załącznik  do  wniosku  o  przeprowadzenie  terapii  złożony  w  Poradni  przez 
Klienta.
3. Klient może odstąpić od terapii w każdej chwili, bez podawania przyczyny, drogą mailową.
4. NPPP A może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny, w przypadku:
a) niestawienia się klienta na sesję,
b)  przekazywania  przez  Klienta  treści  o  charakterze  bezprawnym  lub  obraźliwym.  W  takim 
przypadku płatność uiszczona przez Klienta nie podlega zwrotowi,
c)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  zwrot  płatności  za  niezrealizowane  usługi  następuje 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5.

§ 5. Płatności

1. Płatności za usługi należy dokonać na wskazane konto bankowe § 3 pkt 2 .
2. W przypadku gdy Klient dokona odwołania terminu sesji online, co najmniej 8 godzin od jego 
zaplanowanej realizacji lub jeśli spotkanie nie odbędzie się z winy terapeuty (choroba, zdarzenia 
losowe), kwota opłaty za w/w spotkanie zostaje zaliczona na poczet spotkania następnego.
3.  W  przypadku  odwołania  spotkania  przez  Klienta  po  upływie  8  godzin  od  jego  planowanej 
realizacji, kwota uiszczona za spotkanie może nie zostać zaliczona na poczet następnego spotkania 
ani nie podlega zwrotowi.
4.  W  przypadku  rozwiązania  umowy  przez  strony,  płatność  za  niezrealizowane  usługi  zostaje 
Klientowi zwrócona. Zwrot następuje w ciągu 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy na wskazane w 
piśmie - przez Klienta - konto bankowe.

§ 6. Zastrzeżenia dotyczące wykonywanej usługi i korzystania z usług

1.  NPPP  A  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprzeprowadzenie  sesji  wynikających  z  przyczyn 
niezależnych.
2. NPPP A zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy wykonywaniu usługi terapii online, 
nie zapewniając jednak całkowitej skuteczności przeprowadzonej terapii w każdym przypadku.
3. Niedopuszczalne jest nagrywanie sesji oraz wykorzystywanie do celów powszechnie uznanych za 
szkodliwe, niewłaściwe i nielegalne.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy  warunki  obowiązują  z  chwilą  podpisania umowy i  odesłania na internetowy adres 
Poradni. 

   ……………………………………                                   ………………………………………………………...……………
        Dyrektor Poradni                                          czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego


