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Загальні положення та умови 

Послуга гарячої лінії з охорони здоров'я для українців 

 

Ці Загальні положення та умови дійсні з 1 червня 2022 року до їх скасування/зміни. 

АТЗТ «Страхова компанія «NN» (Реєстраційний номер компанії: 01-10-041574, адреса: 1139 Будапешт, вул. 
Фіаштюк 4-8, у подальшому: NN) створює доступ до Послуги гарячої лінії з охорони здоров’я для українців (у 
подальшому Послуги контакт-центру) з метою надання лікарської консультації та належної інформації 
українською мовою про можливості отримання медичних послуг в Угорщині, особам (Пацієнтам), які 
рятуються в Угорщині, від російсько-української війни. 

Послугу гарячої лінії з охорони здоров'я для українців ТзОВ «Teladoc Hungary Консалтинг і Сервіс» 
(Реєстраційний номер компанії: 01-09-864388, адреса: 1092 Будапешт, вул. Кезтелек 6, у подальшому: 
Постачальник послуг) надає разом зі своїми партнерами по обслуговуванню, які вступили із ним у договірні 
відносини. 

NN надає послугу гарячої лінії з охорони здоров'я для українців Пацієнтам безкоштовно, а NN у свою чергу 
оплачуватиме вартість послуг Постачальнику послуг відповідно до окремої угоди. NN також надає окрему 
інформацію Пацієнтам про умови та процеси використання Послуги на своєму веб-сайті (www.nn.hu/ua-
healthline). 

Ці Загальні положення та умови (у подальшому: ЗПУ) Постачальник послуг (ТзОВ «Teladoc Hungary») та 
Пацієнт, який користується послугою гарячої лінії з охорони здоров'я для українців, що надається 
Постачальником послуг (у подальшому разом: Сторони) визначають права та обов'язки у правових відносинах. 
Користуючись послугами гарячої лінії з охорони здоров'я для українців, Пацієнт одночасно приймає ці Загальні 
положення та умови. 

Постачальник послуг та NN мають право в односторонньому порядку вносити зміни до цих ЗПУ шляхом 
попередження Пацієнтів про це на сайті www.nn.hu/ua-healthline, та на гарячій лінії з охорони здоров'я для 
українців (за номером телефону +3680442020 або +3619980558). NN публікує інформацію на своєму веб-сайті 
(www.nn.hu/ua-healthline) одночасно з набуттям чинності змінених ЗПУ. Змінені положення після набуття 
чинності cтануть чинними після першого використання Послуг.  

І. Визначення 

Постачальник послуг: Товариство з обмеженою відповідальністю «Teladoc Hungary Консалтинг і Сервіс», 
зареєстрована та діюча комерційна компанія в Угорщині. Свої послуги надає відповідно до законодавчої бази 
та за наявності усіх необхідних дозволів. 

Відомості про Постачальника послуг:  

Назва компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю «Teladoc Hungary Консалтинг і Сервіс» 

Адреса: 1092 Будапешт, вул. Кезтелек 6. 

Реєструючий орган: Столичний Реєстраційний Суд  

Реєстраційний номер компанії: 01-09-864388 

Податковий номер: 13613781-2-43 

Контакти: eap@teladoc.hu 

http://www.nn.hu/
http://www.nn.hu/
mailto:eap@teladoc.hu
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Реєстраційний номер відділення: BU13613781 

Пацієнт: Пацієнтом вважається та фізична особа, яка зателефонувала за номером телефону +3680442020 або 
+3619980558, та звернулася за консультацією або інформацією українською мовою. Постачальник послуг не 
перевіряє особу людей, які звертаються за допомогою, і не ставить запитання щодо того, чи вoни справді 
перебувають в Угорщині через російсько-українську війну. 

Лікар, консультант: Співробітники або субпідрядники Постачальника послуг, які мають кваліфікацію лікаря та 
надають медичні консультації Пацієнтам у рамках послуги гарячої лінії з охорони здоров'я для українців.  

Послуга: послуга гарячої лінії з охорони здоров'я для українців, що стала доступною Пацієнтам.  

 

II. Предмет Послуги 

У рамках послуги гарячої лінії з охорони здоров'я для українців Постачальник послуг надаватиме інформацію 
українською мовою з наступних питань: 

• про медичні послуги, доступні в Угорщині, та умови їх використання 
• питання, пов'язані з хворобою, лікуванням, охороною здоров'я,  
• використання, побічні ефекти та замінність лікарських засобів,  
• лікарські, педіатричні та стоматологічні послуги, 
• чергові аптеки, 
• контактні дані медичних установ. 

 
Постачальник послуг не зобов'язаний інформувати Пацієнта з будь-якого іншого питання у рамках послуги 
гарячої лінії з охорони здоров’я. 

На додаток до вищесказаного, якщо Пацієнт під час дзвінка вказує на таку потребу, яка виходить з рамки 
вищезазначених питань, з боку Постачальника послуг, кваліфікований лікар, із знанням української мови, 
передзвонить Пацієнту для медичної консультації, щоб відповісти на медичні питання. Лікар має 
передзвонити за вказаним номером телефону максимум протягом 2 годин після реєстрації запиту 
оператором. Якщо запит на зворотний дзвінок надійшов після 18:00, зворотний дзвінок буде здійснено до 
9:00 наступного дня. 

У випадку зміни обсягу послуги гарячої лінії з охорони здоров'я для українців, Постачальник послуг 
зобов'язаний внести відповідні зміни до ЗПУ, зокрема, щодо обсягу Послуг. Зміни в Послугах також 
публікуватимуться NN і відповідно стосуються всіх Пацієнтів та Постачальника послуг. 

Використання Послуги є умовою прийняття цих ЗПУ та Політики конфіденційності, що застосовуються 
Постачальником послуг, а також згодою на обробку персональних даних (включаючи, зокрема, медичні дані), 
необхідні для надання Послуг, яку Пацієнт може надати після прослуховування тексту автоматичного вітання, 
натиснувши на відповідні кнопки телефона. 

Право на отримання послуг діє до його анулювання, але не менше ніж з 1 червня 2022 року по 31 липня 2022 
року. Постачальник послуг та NN можуть визначати термін дії права на користування Послугою в 
односторонньому порядку, про зміни NN інформує Пацієнтів на сайті www.nn.hu/ua-healthline.  

Використання Послуг призводить до виникнення договірних відносин, у яких Постачальником Послуг є 
Договірний партнер (ТОВ «Teladoc Hungary»), користувачем Послуг – Пацієнт, а платником зa Послуг – NN.  

  

http://www.nn.hu/
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Користування Послугами здійснюється наступним чином:  

• Пацієнт телефонує на гарячу лінію з охорони здоров’я для українців за номером телефону +36 80 
44 20 20 або +36 1 99 80 558, де на дзвінок відповість оператор.  

• Якщо з'єднання не буде встановлено протягом 60 секунд, автовідповідач запропонує 
передзвонити клієнту пізніше.  

• Після підключення, оператор відповідає на запитання особи, яка звернулася за допомогою. Якщо 
для надання повної інформації потрібен зворотній дзвінок, оператор зафіксує ім'я та номер 
телефона Пацієнта для зворотного дзвінка. 

• При необхідності, оператор фіксує прохання особи, яка звернулася за допомогою щодо отримання 
консультації від лікаря, та  оператор інформує його про процес зворотного дзвінка. У рамках 
зазначеного вище вводяться наступні дані: прізвище, ім'я, номер телефона для зворотного дзвінка. 

• Під час зворотного дзвінка лікар Постачальника послуг ініціює дзвінок та протягом лікарської 
консультації відповідає на запитання Пацієнта.  

• Після відповіді на запитання Пацієнта, оператор просить Пацієнта оцінити послугу. 
• Для відстеження результатів медичних консультацій та забезпечення якості послуг, оператор 

передзвонить Пацієнту наступного робочого дня після консультації та попросить його оцінити 
послугу. 

Реєстрація телефонних дзвінків зберігається у спеціальній базі даних, включаючи час дзвінка, мету дзвінка та 
прізвище, ім'я особи, яка звернулася за допомогою. 

 

III. Права та обов'язки сторін 

III.1. Гаряча лінія з охорони здоров'я для українців доступна без вихідних, протягом 12 годин на добу, з 8 ранку 
до 8 вечора (в подальшому: «Час надання послуг») дзвінки, які надійшли на лінію реєструються. Постачальник 
забезпечує доступ до гарячої лінії на 98% періоду надання послуг. Виняток становлять непередбачені перебої 
в телекомунікації та електропостачанні, а також непередбачувані поломки технічного обладнання, що 
використовуються для надання послуги, або інші форс-мажорні обставини. 

Пацієнт несе відповідальність за власний доступ до телекомунікаційної послуги (телефонного абонементу) з 
метою зателефонування на номер гарячої лінії з охорони здоров'я для українців. Дзвінок на номер 
+3619980558 відбувається за стандартним тарифом та тягне за собою плату за дзвінок відповідно до власного 
тарифного плану Пацієнта. Дзвінок на номер +3680442020 є безкоштовним в Угорщині (всередині країни) із 
внутрішньої мережі, а в роумінгу він доступний за роумінговою ціною відповідно до власного тарифного 
плану Пацієнта. 

III.2. Гаряча лінія з охорони здоров'я для українців призначена для надання медичних консультацій. 
Незалежно від того, чи дана Послуга зазначена у ЗПУ, до всіх Послуг застосовується наступне: інформація, що 
надається Постачальником послуг, не призначена для діагностики захворювань, ні в якому разі не замінює 
медичне обстеження та не є підставою для встановлення діагнозу або складання плану лікування.  

III.3 Постачальник послуг повинен розглянути всі скарги і повідомлення та відповісти на отримані, або 
передані йому скарги протягом 30 днів. 

III.4 Пацієнт використовує Послуги за власною відповідальністю. 
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III.5 За точність та правдивість персональних даних та контактної інформації, наданих Пацієнтом, а також будь-
яких даних, наданих Пацієнтом, у зв'язку з використанням Послуги, відповідальність несе виключно Пацієнт, 
який надав ці дані. 

III.6. Постачальник послуг записує дзвінки для забезпечення якості та контролю за виконанням послуг і 
зберігає їх протягом 5 років.  

III.7 Пацієнт не має право робити аудіо- або фотозйомки, розголошувати або надавати третім особам зміст 
таких записів під час дзвінка на гарячу лінію з охорони здоров'я для українців. Пацієнт несе повну 
відповідальність за будь-які збитки, що виникли внаслідок неправомірного використання візуальних та 
звукових записів.  

III.8. Постачальник послуг щотижня надає для NN статистичні дані, не призначені для ідентифікації особи, про 
кількість дзвінків, що надійшли до гарячої лінії з охорони здоров'я для українців, вид зацікавленості та 
кількість проведених медичних консультацій. 

 

IV. Конфіденційність інформації 

Постачальник послуг усвідомлює, що він може обробляти та зберігати дані відповідно до положень чинного 
законодавства Угорщини. Він зобов'язаний обробляти ділові, особисті та медичні дані відповідно до правових 
норм і дотримуватись конфіденційності без будь-яких обмежень у часі чи просторі. Тому Постачальник послуг 
не має права використовувати або розкривати ці дані для будь-яких інших цілей, крім тих, що зазначені у цих 
положеннях та умовах.  

Виконавець обробляє персональні дані (у тому числі медичні дані), отримані під час надання Послуги, як 
незалежний розпорядник даних, надає для NN лише статистичні дані щодо використання послуги, які не 
служать для ідентифікації особи.  

Відповідно до цього, Постачальник послуг повинен взяти до уваги і відповідно дотримуватися Закону CXII від 
2011 року про право на інформаційне самовизначення та свободу інформації ("Закон про захист інформації"), 
Закону XLVII від 1997 року про обробку та захист медичних та пов'язаних з ними персональних даних, та 
РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних 
осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування 
Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). 

Постачальник послуг зобов’язується суворо зберігати конфіденційність персональних даних, отриманих в 
результаті його договірних відносин з Пацієнтом, і ретельно виконувати свої зобов’язання щодо збереження 
цих даних. Постачальник послуг відповідає за забезпечення конфіденційності даних, наданих Пацієнтом, з 
боку своїх співробітників та субпідрядників. Зобов’язання Постачальника послуг щодо конфіденційності 
зберігаються навіть після припинення дії цього Договору. 

Постачальник послуг застосовує технічні та організаційні заходи, необхідні для забезпечення конфіденційності 
персональних даних з урахуванням їхньої специфіки, та зобов'язується не допускати їх зміни, втрати, обробки 
та несанкціонованого доступу. 

Політика конфіденційності, пов’язана з використанням гарячої лінії з охорони здоров'я для українців, доступна 
в автоматичному інтерфейсі виклику контакт-центру, натиснувши кнопку 1 та на сторінці| www.nn.hu/ua-
healthline.  

 

http://www.nn.hu/health-line-ukraine
http://www.nn.hu/health-line-ukraine
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V. Доступність Послуг, зміст Договору, термін припинення Договору  

Послуга гарячої лінії з охорони здоров'я для українців надається Клієнтам на єдиній основі відповідно до 
положень ЗПУ. Використання Послуги є повністю добровільним. Право на отримання послуги діє до тих пір, 
доки NN надає доступ до послуги гарячої лінії з охорони здоров'я для українців (див. розділ II).  

Пацієнт на власний розсуд приймає рішення щодо використання Послуги, частоти її використання та 
невикористання Послуги. Пацієнт не несе жодних зобов'язань щодо використання Послуги та має право будь-
коли прийняти рішення не використовувати Послугу в майбутньому (у цьому випадку дія Договору 
припиняється тоді, коли NN приймає рішення припинити надання послуги гарячої лінії з охорони здоров'я для 
українців). 

 

VI. Порядок вирішення спорів 

Пацієнт може надіслати скарги, які виникли щодо Послуги та її якості, за наступними контактними даними:  

Поштова адреса: 1092 Будапешт, вул. Кезтелек 6. 

https://teladoc.hu/kapcsolat 

Отримані або надіслані скарги, Постачальник послуг розгляне протягом 30 днів, і письмово повідомить 
Пацієнта про результати розслідування. 

У разі спори у сфері захисту прав Споживачів Пацієнт має можливість звернутися до компетентного 
погоджувального органа за місцем його проживання або перебування. Місцезнаходження, контактний 
телефон, онлайн контакти та поштову адресу погоджувальних органів можна знайти на сайті: 
https://www.bekeltetes.hu/. 

Адреса Погоджувального органу Будапешта: 1016 Будапешт, бульвар Крістіна 99. І поверх 111. 

Поштова адреса: 1253 Будапешт, Пc.: 10. 

E-mail:bekelteto.testulet@bkik.hu 

Телефон: +36 (1) 488 21 31 

Крім вищезазначеного, Пацієнту доступні такі можливості правового захисту:  

• Подання скарги до Управління захисту з прав споживачів 
• Звернення до суду 
• Онлайн-платформа вирішення спорів: Сайт, створений Європейською комісією, дозволяє споживачам 

вирішувати свої суперечки щодо покупок в Інтернеті через цей інтерфейс, заповнивши заявку, 
уникаючи судових розглядів. Онлайн-платформа вирішення спорів доступна тут: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 
 
 

VI. Гарантія 

Постачальник послуг несе відповідальність за надання Послуг відповідно до Закону V від 2013 року Цивільного 
кодексу (ЦК) та законодавства.  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&amp;amp;lng=HU
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VII. Інші умови 

VII.1 Згідно з Договором Постачальник послуг має право скористатися послугами субпідрядника для 
виконання завдань. Постачальник послуг відповідає за результати роботи субпідрядника в такій самій мірі, як 
ніби він сам виконує їх, і несе відповідальність за виконання його обов'язків.  

VII.2 Будь-яка Сторона може розкривати факти та умови цього Договору будь-коли і з будь-якої причини особі, 
організації або органу влади, включаючи уряди та урядові органи, які, на думку цієї Сторони, добросовісно та з 
належною причиною мають право на отримання такої інформації. 

VII.3 Договір між Постачальником послуг і Пацієнтом вважається Договором, укладеним дистанційно. Договір 
не є письмовим договором, не реєструється Постачальником послуг, тому Договір згодом стане недоступним. 
Договір з Постачальником послуг укладається виключно українською мовою. Українська мова – мова ведення 
діалогу та мова сповіщення щодо Договору.  

В комунікації Сторони визнають письмовим повідомленням також повідомлення електронною поштою. 

VII.4 У питаннях, не врегульованих ЗПУ, застосовується Цивільний кодекс та законодавство, безпосередньо 
застосоване до певних Послуг (зокрема, Закон CVIII від 2001 року щодо деяких питань послуг електронної 
торгівлі та послуг інформаційного товариства, а також Постанова Уряду 45/2014 (26.II.) про детальні правила 
укладання договорів між споживачами та підприємствами).  

VII.8. Якщо умова або положення ЗПУ відповідно до застосовного угорського законодавства є незаконними 
або/і недійсними, то таку умову, або таке положення мають відокремити від інших умов та положень, які 
залишаються у повній силі та дії. Недійсність будь-якого положення ЗПУ не призведе до недійсності ЗПУ, крім 
випадку, коли очевидно, що без недійсного положення Пацієнт не скористався б Послугами. 
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