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• Celem działania firmy Bitdefender jest wsparcie jednostek medycznych, które zaoszczędzone środki mogą przeznaczyć na finansowanie 
bieżących potrzeb medycznych.

• W programie mogą wziąć udział jednostki sklasyfikowane jako „organizacja opieki zdrowotnej” tj. wszystkie organizacje związane z opieką 
zdrowotną, które świadczą usługi medyczne: szpitale, kliniki, indywidualni lekarze, gabinety dentystyczne itp. Firmy farmaceutyczne nie kwalifikują się 
do tego programu.

• W programie BEZPŁATNEJ ochrony oferowanej do 12 miesięcy  mogą brać udział organizacje opieki zdrowotnej, kwalifikujące się do 
programu, które nie posiadają w chwili obecnej wdrożonego rozwiązania Bitdefender. 

• Dostępne rozwiązania to: GravityZone Business Security, GravityZone Advanced Business Security, GravityZone Elite, GravityZone Ultra i NTSA.

• Licencje oferowane są jako promocyjne klucze licencji NFR dla każdego kwalifikującego się klienta i generowane przez producenta. Klucze NFR są 
ważne przez 6 miesięcy. Następnie, jeśli sytuacja ekonomiczna nie jest stabilna, a organizacja chce kontynuować ochronę, oferujemy kolejne 
bezpłatne 6 miesięcy ochrony.

• Dodatki: Patch Management i Email Security nie są włączone w ten projekt.
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• Organizacje opieki zdrowotnej, kwalifikujące się do programu opisanego wyżej, które posiadają rozwiązania Bitdefender GravityZone a 
ważność licencji wygasa do 30 czerwca 2020 r. :

• Organizacja może przedłużyć obecny klucz licencyjny o 3 miesiące za darmo, odnowienie licencji nastąpi po tym czasie.

• Organizacja która chce teraz skorzystać z oferty przedłużenia na 1 rok – oferujemy dodatkowe 3 miesiące GRATIS / przedłużenie na 3 lata – 
dodatkowe 6 miesięcy GRATIS.

• Organizacje opieki zdrowotnej, kwalifikujące się do programu opisanego wyżej, które posiadają rozwiązania Bitdefender GravityZone a 
ważność licencji wygasa później niż 30 czerwca 2020 r. :

• Jeśli klient chce dokonać wcześniejszego przedłużenia, możemy zaoferować dodatkowe 3 miesiące GRATIS przy kontynuacji na 1 rok / dodatkowe 
6 miesięcy GRATIS przy przedłużeniu na 3 lata.

• UPGRADE - Organizacje opieki zdrowotnej, kwalifikujące się do programu opisanego wyżej, posiadające rozwiązania Bitdefender 
GravityZone które chciały by podnieść rozwiązanie do wyższej wersji lub chciałyby skorzystać z NTSA prosimy o kontakt pod adresem: 
pomagamy@marken.com.pl. Zgłoszenia będą analizowane indywidualnie w poszczególnych przypadkach i muszą być zgodne z przekazanymi wytycznymi 
dotyczącymi kwalifikacji produktu.

mailto:pomagamy@marken.com.pl
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Wytyczne dotyczące 
kwalifikowania 
produktu

Ile punktów 
końcowych

5 - 199
Wirtualne środowisko 
(serwery, komputery 
stacjonarne)

Nie

Tak

200+

Oddelegowany 
personel 
odpowiedzialny za 
przeglądanie 
ostrzeżeń i 
reagowanie na 
zdarzenia związane 
z bezpieczeństwem

Nie

Tak Inteligentne 
urządzenia 
medyczne do 
ochrony

Nie

Tak

Business Security

Advanced Security

Elite Security

Ultra Security

Ultra + NTSA
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Zgłoszenia / Rejestracja 
Zapotrzebowania prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie: www.bitdefender.pl/pomagamy/

• Formularz zgłoszenia musi zostać uzupełniony o dane: 

 Świadectwo rejestracji potwierdzające świadczenie usług medycznych

 Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizację projektu:
 Imię i Nazwisko
 Adres e-mail
 Numer telefonu

 Pełna nazwa organizacji

 Liczba licencji

 Informacja o wybranym produkcie którym organizacja jest zainteresowana
 

• Stroną odpowiedzialną za realizację programu na terenie Polski jest firma “Marken Systemy Antywirusowe” która jest 
głównym dystrybutorem rozwiązań Bitdefender w kraju. 
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Q&A / Procedura realizacji
• Q: Jakie wymagania powinna spełnić dana jednostka, aby skorzystać z oferty?

• A: Jednostka musi być zarejestrowana jako organizacja świadcząca usługi medyczne i przedstawić odpowiednie świadectwo 
rejestracji potwierdzające świadczenie takich usług.
 

• Q: Gdzie ubiegać się o licencję?
• A: W celu złożenia zapotrzebowania bardzo proszę o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie: 

www.bitdefender.pl/pomagamy.

• Q: Wysłałem zgłoszenie i co dalej?
• A: Zgłoszenia realizujemy na bieżąco, skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to możliwe, w przypadku dodatkowych 

pytań związanych z programem prosimy zawrzeć je w uwagach w w/w formularzu lub kierować na adres 
pomagamy@marken.com.pl .

• Q: Ile czasu zajmuje weryfikacja zgłoszenia i jego realizacji?
• A: Przyjmowanie wniosków realizowane jest na bieżąco, na ogół czas realizacji wynosi od 1 dnia do 1 tygodnia.

• Q: Gdzie uzyskam pomoc techniczną?
• A: W każdej chwili nasi inżynierowie są do Państwa dyspozycji, w przypadku pytań związanych z wdrożeniem rozwiązania 

Bitdefender prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia technicznego na e-mail serwis@bitdefender.pl lub pod 
numerem +48 58 667 49 49 wew. 118 / 122, pracujemy od Poniedziałku do Piątku od 08:00 do 16:00.

mailto:pomagamy@marken.com.pl
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