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Zmluva

o elektľonickej komunikácii a poskytovanĺ iných elektronických služieb
uzavretá v zmiłsle $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka
(d'alej len,,Zmluva")

Zmluvné strany
Zdravotná poistbvňa
obchodné meno

:

sídlo:

lČo:

registrácia:

zastúpená:
kld poistbvne

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
35 942 436
zapĺsaná v obchodnom ľegistri okresného stidu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka
číslo:3627/8
lng. Martin Kultan, generálny riaditel'
24

(d'alej len,,Zdravotná poisťovňa")

PoužĺvateI'
meno a priezvisko / obchodné meno:
miesto podnikania / sĺdlo:

lČo:

zastúpený:

SLUŽBY oBcE ĎURčlNÁ s.R.o
37o,015o1 ĎunČlruÁ
5290081 I
Mgr' Martina Bohušová

štatutárny zástupca - konatel'
(d'alej len,,Poużĺvatel"')

(Zdravotná poisťovňa a Používatel'ďalej aj ako ,,Zmluvné strany")

čl.l

Vymedzenie pojmov a súvisiace ustanovenia
Na účelytejto Zmluvy

1.

Dokumentom je:

a)

b)

listina, tlačivo alebo pĺsomne zaohytená informácia, zasielaná druhej Zmluvnej strane v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpĺsmi, metodĺckými usmerneniami orgánov verejnej správy (napr'
Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky)

alebo uzatvorenou Zmluvou o poslrytovaní zdravotnej staľostlivostĺ, alebo na ich základe, ktorej zaslanie
Elektronłcká pobočka umoŽňuje,
akákolVek iná listina, tlačivo alebo inak zachytená informácia, ktorrj ktorákolVek Zmluvná strana vloŽĺ do
Eĺektronickej pobočky, zašle cez Elektronickú pobočku druhej Zmluvnej strane, generuje v Elektronickej
pobočke a/alebo ju v Elektronickej pobočke uschová za iným účelomako je uvedené v písmene a) (d'alej
len ,,Dokument"),

Zdravotná poisťovňa v Podmienkach pouŽívania Elektronickej pobočky uvádza, ktoré Dokumenty mÔŽu
Zmluvné strány elektronicky pľostrednĺctvom Elektronickej pobočĘ zasielať, generovať alebo uschovávať
alebo inak elektronicky spracovávať.

2.

Elektronickou pobočkou je apłikácia Zdravotnej poisťovne prístupná na internete, cez softvérové vybavenie
PouŽívatel'a, prípadne cez mobilnú alebo inú aplikáciu, kde sú prístupné údaje PouŽívatel'a alebo iné Údaje a
informácie určenépre PouŽĺvatel'a a

a)
b)

prostľednĺctvom ktorej sÚ Zmluvné strany opráVnené elektľonicky zasielať Dokumenty tak, aby bolo moŽné

zachytiť obsah Dokumentu, čas odoslania Dokumentu
odoslala,

a

jednoznaóne uľčiťosobu, ktorá Dokument

vyuŽívať d'alšie Elektronické služby (ďalej len ,,Elektľonická pobočka").
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Eĺektronickou sluŽbou alebo funkcĺonalitou je akákolVek funkcionalita, nástľoj či aplikácia, ktorej vyuŽitie
umoŽňuje pre PouŽívatel'a Elektronická pobočka (d'alej len ,,Elektronická služba'' alebo' ,,Funkcionalita").
Zoznam Elektronických sluŽieb, ktoré sú PouŽĺvatel'ovi k dispozícii' spÔsob a podmienky ich vyuŽívanła
oznamuje a uvádza Zdravotná poisťovňa PouŽĺvatel'ovi v Podmienkach pouŽĺvania Elektronickej pobočky'
Platitel'om je platitel' poistného na verejné zdravotné poistenie, t. j' zamestnávatel', samostatne zárobkovo činná
osoba a iná osoba určená v Zákone o zdravotnom poistení (d'alej len
''Platitel"').

Podmienky pouŽÍvania Elektronickej pobočky sú pravidlá, ktoľépodrobnejšie upravujÚ práva a povinnosti
zmluvných strán:

a)
b)

pri elektronickom zasielanÍ Dokumentov podl'a tejto Zmluvy, určujúnajmä spÔsob odosielania Dokumentov
a formu odosielaných Dokumentov,
pri vyuŽívanĺ d'alšĺchElektronických sluŽieb (d'alej len ,,Podmienky pouŽívania Elektronickej pobočky").

Podmienky pouŽívania Elektľonickej pobočky sú zverejnené v Elektronickej pobočke PouŽíýatel'a. Podmienky
pouŽĺvania Elektronickej poboěky má Zdravotná poisťovňa právo zmeniť, pričom kaŽdÚ zmenu Zdravotná
poisťovňa oznámi v Elektronickej pobočke. PouŽívatel' sa zaväzuje dodrŽiavať Podmienky pouŽívania
Elektronickej pobočky odo dňa ich zverejnenia v Elektľonickej pobočke.

6.

Poskytovatel'om je poskytovatel' zdravotnej starostlivosti podl'a zákona č' 578/2004 Z. z. o poskytovatel'och
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských oľganizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení nĺektoých zákonov v znenĺ neskorších predpisov (ďalej len ,,Poskytovatel"')'

7.

PouŽívatel'om je Platitel' a/alebo Poskytovatel' a/alebo tretia osoba v inom pľávnom postavení, ktoľý na základe
tejto Zmłuvy vyuŽÍva sluŽby Elektronĺckej poboěky (d'alej len ,,PouŽĺvatel"')' Pokial' je PouŽívatel' iba Platitel'om,

nevzťahujú sa na neho ustanovenia článku Vl Zmluvy, anĺ iné ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sú svojĺm
určenéiba pre Poskytovatel'a'

charakterom jednoznaöne

8.

Poverenou osobou je tretia osoba, ktorá na základe splnomocnenia alebo akejkolVek dohody s PouŽívatel'om

a) zabezpečuje pre PouŽívatel'a (v jeho mene a na jeho Účet) plnenie jeho zákonných alalebo zmluvných

povinností voči Zdravotnej poisťovni a za týmto účelomelektronicky komunikuje V mene a na účetPouŽívatel'a
so Zdľavotnou poisťovňou a/alebo

b) vyuŽíva

V

mene a na účetPouŽívatel'a d'alšie Elektľonické sluŽby určenépre PouŽívatel'a (d'alej len

,,Poverená osoba")'

9.

Preberací protokol je dokument, ktoým PouŽívatel' potvrdí prevzatie Prihlasovacích údajov, ktoré mu pridelila
priamo Zdravotná poisťovňa (d'alej len ,,Preberací protokol"). V prĺpade Prihlasovacĺch Údajov, ktoré udel'uje

sám PouŽívatel' v Elektronickej pobočke, Preberací protokol nahrádza informácia zbbrazená priamo
v Elektronickej pobočke.
10. Prihlasovacie údaje sÚ Údaje vymenované v Preberacom protokole alebo udelené PouŽĺvatelbm v Elektronickej
pobočke, ktoré slÚŽia PouŽívatel'ovi na účelyvstupu do Elektronickej pobočky' a ktoré vydáva Zdravotná
poisťovňa PouŽívatel'ovĺ za podmienok uvedených d'alej v Zmluve (d'alej len ,,Prihlasovacie údaje").
11. Zákon o zdravotnom poĺstenĺje zákon č. 580/2004 Z' z. o zdravotnom poistenĺ a o zmene a doplnení zákona č.
9512002 Z. z. o poisťovnĺctve a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov (d'alej len
,,Zákon o zdravotnom poistenĺ'').

12' GDPR je Nariadenie EurÓpskeho parlamentu a Rady (EÚ) 201ôi 679z27' apríla 2016 o ochrane fyzických
osÔb pri spracÚvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoľým sa zrušuje smernica
95/46/ES (d'alej len,,GDPR).

13' Zmluva o poskytovanĺ zdravotnej starostlivosti je zmluva uzatvorená medzi Zdravotnou poisťovňou
a Poskytovatel'om podl'a ustanovenia $ 7 zákona Ö. 58112004 Z. z' o zdľavotných poisťovniach, dohl'ade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektoých zákÖnov v znenÍ neskoršíchpľedpisov (d'alej len
,,Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlĺvosti");

14. Zákon o poskytovatel'och je zákon č. 57812004 Z.z. o poskytovatel'och zdravotnej starostlivostĺ, zdravotnÍckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotnĺctve a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znenĺ
neskorších predpisoch (d'alej len ,,Zákon o poskytovatel'och").
Ż
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Účelzmluvy
Úeelom Zmluvy je zefektívniť vzájomnrl komunikáciu medzi Zmluvn mi stranami, v s lade s platnou právnou
pravou realizovať vzájomné doručovanie Dokumentov elektronĺcky prostredníctvom Elektĺonickej pobočky

a sprĺstupniť PouŽĺvatel'ovi d'alšie Elektronické sluŽby.

čl.lll

Pľedmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je dohoda o pľávach a povinnostiach Zmluvn ch strán:

a) pri elektľonickom zasielaní Dokumentov prostredníctvom Elektronickej pobo ky, softvéľovéhovybavenia
Použĺvatel'a,prĺpadne mobilnej alebo inej aplikácie,

b) pri vyuŽĺvaníd'alšĺchElektronick ch sluŽieb'

a to všetko podl'a:podmienok špeciÍikovan oh v ustanoveniach tejto Zmluvy.

čl. v

Registrácia Poużívateľaa formy získania Prihlasovacĺch dajov Používatel'om

1.

PouŽívatel' sa za čelom vyuŽĺvania služieb Elektronickej pobočky registruje prostrednĺctvom webovej stránky
Zdravotnej poisťovne www.dovera'sk alebo na registráciu využĺjeiné komunikačné kanály určenéZdravotnou

poisťov ou.

2.

Na základe ręgistrácie PouŽĺvatel'a pridelí Zdravotná poisťov a PouŽívatel'ovi Prihlasovacie Údaje. Na základe
Žiadosti PouŽívatel'a pridelĺ Zdravotná poisťov a PouŽívatel'ovi d'alŠiePrihlasovacie Údaje, a to aj pre Poverené
osoby' PouŽívatel' mÔže s časne sám udeľovať d'alšie Prihlasovacie Údaje aj Poveren m osobám priamo
v Elektronickej pobočke. Rozsah a podmienky pridelenia Prihlasovacĺch Údajov a udeľovania ďalśích
Prihlasovacícfi dajov sÚ určenév Podmienkach pouŽtvania Elektronickej pobočky'

3.

PouŽívatel' mÔŽe na základe Prihlasovacĺch Údajov vyuŽívať Elektronické sluŽby v role Platitel' a/alebo
Poskytovateľ. Aktivácia alebo zrušenie Prihlasovacĺch ridajov PoużÍvateł'apre kaŽdÚ z uveden ch rolÍ sa
uskutočnÍ na základe poŽiadavky Použĺvatel'a zadanej buď pri registrácii alebo kedykolVek neskÔľ v sÚlade

s Podmienkami pouŽĺvania Elektronickej pobočky'

4'

PouŽĺvatel'm Že na základe rozhodnutia Zdravotnej poisťovne pouŽiť Prihĺasovacie Údaje aj na vstup do ďalších
samostatn ch elektronick ch aplikáciĺ, ktoré nie
s časťouElektľonickej pobočky.

s

Čl. v

Písomná foľma Dokumentov a ich doručovanie

ber na vedomie, že elektľonická komunikácia podl'a Zmluvy nahrádza listinnrj podobu
doručovan ch Dokumentov vzmysle ustanovenÍ občianskeho zákonnĺka1, zákona o čtovnĺctveza in ch
všeobecne záväzn ch právnych predpisov a/alebo zml v uzatvorenyich medzi Zdravotnou poisťov ou
Zmluvné strąny
a PouŽĺvatel'om.

2.

Zmluvné strąny 5g dohodli, že Dokument doľučenprostrednĺctvom Elektronickej pobočky budti povaŽovať za
rovnocenn s Dokumentom zaslan m poštou na adresu trvalého pobytu, sídla alebo adresu dohodnutr] medzi
Zmluvn mi stranami ako adresu určen pre doručovanie zásielok,

3.

Dokument odosielan Používatelbmsa považuje za doručen v okamihu jeho rĺadneho zobrazenia a uloŽenia
v Elektronickej pobočke. Zdľavotná poisťov a v Podmĺenkach použĺvania Elektľonickej pobočĘ určĺtypy
Dokumentov, ktor ch doručenie bude lPouŽívatel'ovi oznamovať formou elektronického oznámenia, v t chto

prĺpadoch

sa

oznámenie o

povaŽuje Dokument

za

jeho spešnom doručení'

spešne doru enyi V momente, ked' Používatel' obdrŽí elektľonické

V zmysle s 40 ods. 4 zákona č'. 4011964 zb. ob ianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov je písomná forma zachovaná, ak je právny rikon
uskuto nen elektronick mĺ prostrĺedkami' ktoré umoŽ uj zachytenie obsahu pľávneho konu a urěenie osoby, ktorá právny ĺikon urobi|a.
2V zmysle
s 31 ods' z.zákona č'. 43112002 z. z. o tiětovníctve V znení neskorších predpisov v nadváznostĺ na s 3'ĺ ods. 4 uvedeného zákona pĺsomná aj
technická (elektronická) ío ma ětovn ch záznamov je rovnocenná, pľiěom technická íorma musĺ umož ovať p evedenie do písomnoj íormy (tlaě);
pľeveděnie do písomnej podoby sa nevyžaduje pri podpisovom zázname, Podpĺsovr'm záznamom sa podľa tohto zákona Íozumle ětovn záznam,
ktorého obsahom je vlastnoručn podpis, a|ebo obdobn] preukázatéľn1i ričtovn záznam nahrádzajrlci v|astnoru n podpis v technickej forme' Na obidve
foľmy podpisového záznamu sa pritom prihliada rovnako a obidve sa m Žu použiťna mieste, kdr sa Vyžaduje vlastnoruěn podpis.
1
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4'
5.

Dokument odosielaný Zdravotnou poisťovňou sa považuje za doručený PouŽĺVatelbvi v okamjhu jeho riadneho
zobrazenia a uloŽenia v Elektronickej pobočke, o čom bude PouŽívatel'informovaný.
PouŽĺvatel' je povĺnný zasielať Dokumenty prostrednĺctvom Elektronickej pobočky spÔsobom a Vo forme, ako mu
to Elektronická pobočka umoŽňuje a podľa Podmienok pouŽĺvania Elektronickej pobočky. PouŽÍvatel' je povinný
zachovať spÔsob a formu odosielania Dokumentov, ak ich urěuje všeobecne záväzný právny pľedpis alebo

metodické usmernenie orgánu verejnej správy (napr' Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou,
M

6.

inisterstvo zdravotn ĺctva Slovenskej republiky).

Dokumenty odoslané prostredníctvom Elektronickej pobočky nie je moŽné po ich tlspešnom doručenídodatočne
meniť alebo dopÍnaľ. oprava je moŽná len prostredníctvom opravného alebo dodatočne zaslaného Dokumentu,

pokial'

to povaha

Dokumentu,' všeobecne záväznépľávne predpisy alebo ustanovenia uzavretej Zmluvy

o poskytovan í zdravotnej sta rostlivosti pripÚšťajú'

7.

PouŽĺvatel'vyhlasuje, Že Dokumenty odoslané cez Elektronickú poboěku a/alebo vloŽené alebo uschované
PouŽĺvatel'om v prostredÍ Elektronickej pobočky sú Dokumenty' ktoých charakter je daný výlučne charakterom
právneho vzťahu PouŽÍvatel'a a Zdravotnej poisťovne, pričom sÚčasne vyhlasuje, Že v plnom rozsahu
zodpovedá za ich obsah a je si vedomý toho, Že tento obsah nesmie súvisieťs trestnou ani protiprávnou
činnosťouPouŽívatel'a alebo akejkolVek tretej osoby, za ěo týmto preberá zodpovednosť. Zdravotná poisťovňa
nezodpovedá za stratu, zničenie alebo znehodnotenie Dokumentqv, pokial'tieto neboli súčasťouelektronickej
komunikácie, ktorou zabezpečoval Použĺvatel'plnenie zákonných povinností alebo povinnostĺ vyplývajúcich zo
Zm luvy o poskytovan í zd ravotnej

starostlivosti'

cl. vl
osobitné ustanovenia o elektľonickej komunikácii medziZdravotnou poistbvňou a Poskytovatel'om

1.

Poskytovatel' prostredníctvom Elekĺronickej pobočky doručuje i Účtovnédoklady, ktoré vyplní pľĺamo

v Elektronickej poboěke a potvrdí ich správnosť'

2'

Touto Zmluvou nie je dotknutá povinnosť Poskytovatel'a zasielať Zdravotnej poisťovnioriginály a rovnopisy
Dokumentov, ktoých elektronické zasielanie vylúčiZdravotná poisťovňa v Podmienkach pouŽĺvania
Elektľonickej pobočky alebo pri ktoých sa tak Zmluvné strany dohodnú.

3'

Zmluvné strany deklarujÚ, Že pre riadne a úplnédoručenie všetkých zúčtovacíchdokladov (tak ako to
predpokladá Zmluva o poskytovanĺ zdravotnej starostlivosti)' a teda aj pre vykonanie Úhrady za poskytnutú
zdravotnú starostlivosť zo strany Zdravotnej poisťovne je potrebné, aby Poskytovatel' doručil Zdravotnej
poistbvni faktúru a/alebo dávky elektronicky, spÔsobom uvedeným v tejto Zmluve a súčasnezúčtovacie
doklady' prĺ ktoých sa vyŽaduje doručenie originálu (bod 2 tohto článku Zmluvy) poštou alebo osobne'

4.

Ak je v Zmluve o poskytovanĺ zdravotnej starostlivosti upravené doručovanie Dokumentov medzi Zmluvnými
stranami inak, prednosť majÚ ustanovenia tejto Zmluvy.

cl. vll

Spoloöné ustanovenia a ochrana osobných údajov

Ak

PouŽívatel' disponuje softvéroým vybavením, mobĺlnou alebo inou aplikáciou, ktoré umožňujú
elektľonĺckÚ komunikáciu so Zdľavotnou poisťovňou priamo z informačnéhosystému PouŽĺvatel'a, môŽe
doručovaťDokumenty ajtakýmto spÔsobom. Ustanovenia tejto Zmłuvy a Podmienok pouŽÍvania Elektronickej
pobočky primerane platia aj pre elektronickú komunikáciu a využívanied'alšíchElektl^onických sluŽieb
prostrednĺctvom softvérovéhovybavenia Použĺvatel'a, mobilnej alebo inej aplikácie.

2.

Za pouŽÍvanie Prihlasovacích Údajov PouŽÍvatelbm, Poveľenými osobami alebo akýmikolVek tretími osobami,
ktoným PouŽívatel' Prihlasovacie Údaje udelí alebo d'alej akoukol'vek Íormou poskytne, v plnom rozsahu
zodpovedá PouŽívalel', ktorému boli Prihlasovacie údaje vydané Zdravotnou poisťovňou alebo ktoý

Prihlasovacie údaje v Elektronickej pobočke udelil' PouŽĺvatel' sa zaväzuje chrániť Prihlasovacie údaje pred
stľatou' odcudzením, znehodnotenĺm a neoprávneným pouŽitĺm. V prípade straty, odcudzenia, znehodnotenia
alebo neoprávneného pouŽitia Prihlasovacích Údajov je PouŽĺvateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť
tÚto skutočnosťZdravotnej poisťovni.

3.

NiektoľéElektľonickésluŽby môŽu v súlade s právnymi predpismi obsahovať a spracovávať citlivé osobné
Údaje, z tohto dÔvodu je povinnosťou PouŽĺvatel'a v čo najväčšejmoŽnej miere chrániť sprĺstupnené osobné
4
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údaje3 a vyuŽĺvaťich výlučne v sÚvislosti s právnym vzťahom medzi PouŽÍvatelbm a Zdravotnou poisťovňou.

PouŽĺvatel' zodpovedá

za riadne

nakladanie s osobnými Údajmi Používatel'om, Poverenými osobami

a akýmikoĺVek osobami, ktoým sprístupní ElektľonickÚ pobočku' V prípade podozrenia, Že osobné Údaje

poistencov sú akýmkolVek spÔsobom zneuŽívané alebo ich ochrana je ohrozená, je PouŽívatel' povinný
vykonať opatrenia na zamedzenie takémuto zneuŽitiu/ohrozeniu a bezodkladne oznámiť uvedenú skutočnosť
Zdravotnej poisťovni.
4.

Používatel'zodpovedá za obsah, správnosť a Úplnosť údajov uvedených v Dokumentoch, ktoré boli zaslané
z jeho Elektronickej pobočky alebo iným spôsobom uloŽené/spĺacovanév prostredí Elektronickej pobočky a za
akékolVek úkony v nej vykonané' PouŽívatel'zodpovedá za to' Že Dokument obsahujúci právny rikon obsahuje
prejav jeho skutočnej a slobodnej vÔle a berie na vedomie, že Zdravolná poĺsťovňa ho v zmysle tejto Zmluvy

za takýto právny Úkon povaŽuje, Používatel' berie na vedomie, Že Dokumenty, ktoré Poveľená osoba zašle
pľostredníctvom Ęlektronickej pobočky PouŽívatel'a a akékolVek iné Úkony, ktoré vykoná Poveľená osoba
v Elektronicĺkej pobočke, povaŽuje Zdravotná poisťovňa za Dokumenty zaslané a Úkony vykonané
PouŽÍvatel'om.

5'

PouŽívatel' zodpovedá

za

správnosť Údajov poskytnutých Zdravotnej poisťovni pri registráciĺ a prĺdelení

a udelení d'alšíchPrihlasovacích údajov. AkékolVek zmeny údajov.ie Poużívatel'povĺnný bezodkladne oznámiť
Zd ravotnej poisťovn i prostredn íctvom Elektron ickej pobočky.

čl. vlll

Be4peěnost' prenášaných údajov

1'
2.
3.

Prostredie Elektronickej pobočky je chránené pred neoprávneným prístupom kinformáciám uvedeným
v Elektronickej pobočke. BliŽšie inÍoľmácie ohl'adom bezpeönosti sÚ uvedené v Podmienkach pouŽívania
Elektronickej pobočky'
Nakol'ko elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami pri doručovaní Dokumentov a d'alšie Elektronické
sluŽby sÚ technicky zabezpečovanétreťou stranou - poskytovateľom elektronických komunikaěných sluŽieb'
Zdravotná poisťovňa nezodpovedá za Škodualebo iné následky, ktoré vzniknr] PouŽívatel'ovi v dÔsledku
technickej a|ebo inej poruchy na stľane tohto posĘtovatel'a elektronických komunikaěných sluŽieb.

Zdravotná poisťovňa týmto informuje FouŽívate|a, Že elektronickÚ komunikáciu a d'alšie Elektronické sluŽby
medzi Zmluvnými stranami technicky zabezpečuje dodávatel' lT sluŽieb Zdravotnej poisťovne, ktoý je zároveň i
sprostredkoVatel'om, ktoý spracÚva osobné ridaje dotknutých osôb v zmysle GDPR.

čl.lx

Trvanie a zánik Zmluvy

1.

2'

3.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú'
Zmluvu je možnéukončiť:

a)
b)

písomnou dohodou Zmluvných strán;
písomnou výpoved'ou niektorej zo Zmluvných strán, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je tri
mesĺace a začÍpaplynúťprvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujr1ceho po mesiaci, v ktorom bola
uýpoved''doručenp {ruhej Zmluvnej strane.

Zmluva zaniká

a)
b)

aj:

. i}l ]

|.!'

zánikom Použĺvatel'a bez právneho nástupcu, ak je PouŽívatelbm právnická osoba,
smrťou PouŽĺvateľa alebo vyhlásením za mŕtveho, ak je PouŽívatelbm fozická osoba.

cl. x

Záverećné a prechodné ustanovenia

1.

Zmluva nadobúda platnosť a Účinnosť dňom jej podpÍsania oboma Zmluvnými stranamĺ

3zákon o ochrane

oÚ
5

lilllillil r lililll llllll

2,

ll

lil

I

ll

lllilill

lll

I

(253) 8588005854 03034148051

lil

Táto Zmluva sa zároveň povażuje aj za dohodu o spÔsobe doľučovania ročnéhoaúčtovaniapoistného
elektronickými prostriedkańi, rtoré nebuaĺ podpísané zaruleným elektronickým podpiscĺm podl'a Zákona
o zdravotnom poistenĺ'

3.

je
Zdravotná poisťovňa si vyhradzuje právo vykonávať pravidelnÚ rjdrŽbu Elektronickej poboěky, počas ktorej
v
dÔsledku
spÔsobenÚ
za
škodu
poisťovňa
nezodpovedá
Zdravotná
pobočka
náoostupna.
Elektronick'á
výpadku sieťornich sluŽieb, ktoých správu nezabezpeěujeZdravotná poisťovňa a/alebo dodávatel'lT sluŽieb
Zd'ravotnej poisiovne a ktoré spósobujú nedostupnosť služieb Elektronickej poboěky pre PouŽĺvatel'a.

4'

Zmluvu je moŽné upravovať alebo meniť len formou písomných dodatkov po vzájomnej dohode Zmluvných

5'

Práva a povinnosti neupľavené touto Zmluvou sa spravujÚ príslušnými ustanoveniami
51 3/1 991 Zb. obchodný zákonnÍk v znenÍ neskoršÍch predpisov.

6,

V prípade, Že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sÚ alebo sa z akéhokolVek dôvodu stanri neplatné, neúčinné
alänó nevynĺtĺtel'né(obsolentné), nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosťalebo
nevynrititeÍnosť ostatných ustanovení Zmluvy' Zmluvné strany sÚ povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo
nepíatné, neÚčinné alebo nevynriÍitel'né ustanovenie pĺsomne nahradené iným ustanovenĺm, ktorého vecný

strán.

zákdna

obiah bude zhodný alebo čo ńajviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účela zmysel

č,

tejto

Zmluvy musí byť záchovaný' Do doby, kým takáto dohoda nebudb uzavretá, rovnako však aj pre prĺpad, Že k
ne; neäo;oe vÔ'bec, sa na ńahradenie neplatného, neúčinnéhoalebo nevynútitel'ného ustanovenia pouŽijú iné
usianovánia tejto Zmluvy a ak také nie sÚ, potom príslušnéustanovenia pĺávnych pĺedpisov, a to vždy také
usta norlenia' ktoré zodpovedaj ú kritériám pod l'a predchádzajúcej vety.

7.

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre kaŽdÚ ZmluvnÚ stranu v jednom vyhotovení.

8'

Zmluvné strany' vyhlasujti, Že si Zmluvu prečĺtali,porozumeli jej obsahu a na dÔkaz toho, ,Že zodpovedá ich
slobodnej a v-azńei vÔĺi a nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne neuýhodných podmienok, Zmluvu
podpĺsali k tomu riadne oprávnenĺ zástupcovia kaŽdej Zmluvnej strany.

9.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, Že podpisom tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stľanami zanikajú všetky
Zmluvy uzatvoľenémedzi Zmluvnými stranami pred podpisom tejto Zmluvy, ktonýoh .predmetom je Úprava
podmiônok pouŽívania Elektronickej pobočky medzi Zmluvnými. stranami, pričom Pľihlasovacie údaje' ktoré
boli PouŽívatel'ovi Zdravotnou poisťovňou ńa ich základe vydané, zostávajÚ nad'alej v platnosti a na ich
pouŽitie sa primerane vzťahujÚ podmienky dohodnuté v tejto Zmluve'

$ľ q]ľK''...'.''', dňa 25' Íebruára 2021

V Bratislave, dňa 25. Íebru,ára2021

Použĺvateľ

Zdravotná ooistbvňa
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