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Zinluva ::
o elektronickej komunikácii a poškytovaní mých elektronických služieb .

uzavretá v zmysle ~ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka .

(ďalej leh „Zmluva‘) : 1: . : .

Zmluvné strany -

Zdravotná poist5vňa . . ;

obchodně meno : DOVERA zdravotná poisťovňa, a. s. .

sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 35942436 ‘ ..‚.

registrácia: zapísaná v Obchodnom registii Ókresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
. číslo: 3627/B . . . - . . .

zastúpená: Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ .

kód poisťovne: 24

(ďalej len ‚Zdravotná poisťovňa“)

Použivatel‘ . . . . . . .

meno a priezvisko ‚obchodně meno: Oravské kultůrne stredisko v Dolnom Kubíne .

miesto podnikania I sídlo: BYSTERECKÁ 1263155, 02601 DOLNÝ KUBIN
IČO: ‚ ‘ 36145254 . ‘

zastůpený: MIROSLAV ŽABENSKÝ ‘.. .

(dale] len „Používatet‘) ‚ . .

(Zdravotná poisťoviía a Používateľ ďalej aj ako ‚Zmluvné strany‘) .

čIJ . .

- Vymedzenie pojmov a súvisiace ustanovenia : . ‚ . ‚
Na účely tejto Zmluvy: ‘ . ‚
1. Dokumentom je: ‚ ‚

a) listina, tlačivo alebo písomne žachytená informácia, zasielaná dřuhej Zmluvriej střáne v súlade só
všeobecne závaznymi pravnymi predpismi, metodickymi usmerneniarm organov verejne; spravy (napr
Úradu pre dohl‘ad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstva zdravotníétua SIover~skej ‚ řepubliky) .

alebo uzatvorenou Zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo na ich základě; ktoršj zaslanie. ‘
‘ Elektronická pobočka umožřĺuje, . . . . ‘ ‘. .. :.

b) akákol‘vek má listina, tlačivo alebo maR zachytená informácia, Morů ktorákoYvék Zrnluvná sttáná vIóží do‘,
Elektronickej pobočky, zašle cez Elektronicků pobočku druhej Zmluvnej ‘straně, geněwjé v,Eléktróhi‘ckej :
pobočke alalebo ju v Elektronickej pobočke uschová za mým účelotn ako je uveděně v písrňeňé a) (ďálej .

len „Dokument“). . . . ‚ .• ‘ ‘‘ : ‘

Zdravotná poisťovňa v Podmienkach používania Elektronickej pobočky uvádža, ktoré‘ Dokumelity ‘nióžu ‘,

Zmluvne strany elektronicky prostredn‘ctvom Elektronickej pobočky zasielať generovat‘ alebo uschovavať
alebo inak elektronicky spracovavať

2. Elektronickou pobočkou je aplikácia Zdravotnej poisťovne prístupná na internete, cez. softvÓtbvě wba,venie ..„

Používateľa, prípadne cez mobilnú alebo inú aplikáciu, kde sů pristupně údaje Použiváteľa alebo mé ‘údaje a ‘.

informacie určene pra Použivateľa a

a) prostrednictvom ktorej su Zmluvne strany opravnene elektronicky zasielať Dokumenty tak aby bob možne
zachytiť obsah Dokumentu čas odoslania Dokumentu a jednoznačne určiť osobu ktora Dokument
odoslala, . . ‘. . .‚ :‘‘ .,~.‘- : . ‘,

b) využivať ďalšie Elektronlcke služby (ďalej len „Elektronicka pobočka~

3. Elektronickou službou abebo funkcionalitou je akákoľvek &inkcionalita, nástroj či aplikácia, ktcrěj‘ wužiUe‘ ‘ ‘‘, ‘ .
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umožňuje pre Používat,efa Elektronická pobočka (ďalei len „Elektronická služba alebč ~Funkciánahta“)~
Zoznam Elektronických ~služieb, ktoré sů Používateľovi k diSpOZÍCii, spůsob a podmienky ich. využivania
oznamuje a uvádza Zdravotná poisťovňa Použivatelovi V Podmienkach používania Elektronickej pobočky.

4. Platitefom je.platiteľ poistného na verejné zdravotné poistenie, t. j. zarnestnávateľ, samostatne zá‘robkbvo.činná
osoba a má osoba určená v Zákone o zdravotnom poistení (ďalej len „Platiteľ). . ‚

5. Podmienky používania Elektronickej pobočky sú pravidlá, ktoré podrobnejšie upravujú práva a povinnosti
zmluvných strán:

a) pri elektronickom zasielani Dokumentov podľa tejto Zmluvy, určujú najmá spósob odosielania Dokumentov
a formu odosielaných Dokumentov, ‘

b) pri využívaní ďalších Elektronických služieb (ďalej len »Podmienky použivania Elektronickej pobočky).

Podmieriky použWania Elektronickej pobočky. sů zverejnené v‘ Elektronickej pobočke Požívatefa. Podrnienky
používania Elektronickej pobočky má Zdravotná poisťovňa pťáÝo zmeniť, pričom každú zmenu Zdrávotná
poisťovňa oznámi vElektron~ckej póbočke. Používat?l~‘ sa zavázuje dodržiavať Podmienky použivánia
Elektronickej pobočky odo díla ich zverejnenia v Elektronickej pobočke. .

6. Poskytóvateťom je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podfa zákona č. 57812004 Z. z. o poskytovateľóčh
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotnictve a o zmene a
doplneni niektorých zákonov v znení neskor~ích predpisov ~ďalej len „Poskytovatet~.

7. Používatel‘om je Platite? a/alebo Poskytovateľ alalebo tretia osoba v mom právnom postaveni, který na zákláde
tejto Zmluvy využiva služby Elektronickej pobočky (ďalej len „Použlvateľ) Poklaľ je Použwatel iba Platitelom,
nevzťáhujú ‘sá‘ ňa nehó ústanovenia článku Vl Zniluvý, ‘ani mé ustaňovenia tejto Zmlúvy, ktoré sú svójím
charakterom jednoznačne určené iba pre Poskytovatefa. ‘ . . . .

8. Poverenou osobou je tretia osoba, ktorá na základe splnomocnenia alebo akejkofvek dohody š l~oužívátéľoili:‘.

a) zabezpečuje pre Použivatela (v jeho mene a na jeho učet) plnenie jeho zakonnych alalebo zmluvnych
. povinnosti voči Zdravotnej poisťovni a za týmto účélom elektronicky komunikuje v mene a na účet PoŤižívátel‘a.

so Zdravotnou poistovňou alalebo . . . . . . . .. . . .

b) využíva v niene a na účet Použivatefa d‘alšie Elektronické služby určené pre PoužlvateYá.(d‘alej lén
„Poverená osoba‘). . .‚ . ‘ . ~‚ . :

9. Preberaci protokol je dokument, ktorým Používateľ potvrdí prevzatie Prihlasovacích Údajov, któré Iliu pridelila ‚

priamo Zdravotná poisťovňa (ďalej len „PreberacÍ protokol). V pripade Prihlaso‘iacich údajov, któré udeiuje
sám Použivateľ v Elektronickej pobočke, Preberacl protokol nahrádza inforniácia žobrázená priamo“ ‚‘

v Elektronickej pobočke. . . .

10. Prihlasovacie údaje sú údaje vymenované v Preberacom protokole alebo udelené Používatel‘om v Elektrdnickej
pobočke, ktoré slúžia Používateľovi na účely vstupu do Elektronickej pobočky, a ktoré vyd~va Zdravotná
poisťovňa Používateľovi za podmienok uvedených ďalej v Zmluve (ďalej len „Piihlasovacie údaje“).

1.1. Zákon O zdravotnom poistení je zákon č. 680/2004 Z. z. O zdravotnom poistení a o zmehe a dóplnaí zákona č~
95/2002 Z. z. o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších prédpisov (ďalej len
„Zákon o zdravotnom poisteni“). . . ‘

12. Zákon o ochrane osobných údajov je ‘zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných ú‘dajov a o zmene
a doplneni niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane CU“). ‘ . ‘

13. Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je zmluva uzatvorená medzi ~Zdravotriou poisťóvňou ‘

a Poskytovátel‘om podIa ustanovenia ~ 7 zákona č. 58112004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľáde nad ‘

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov (dälej len
‘ „Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti“); . . . ‘

~14. Zákon o poskytovateľoch je zákon č. 678/2004 Z.z. O poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti; zdrávotníckych.‘
pracovnlkoch, stavovských organizáciách vzclravotnictve so zmene a doplnení niektorých zákdhov vznení .‘.

neskoršich predpisoch (däléj. len ‘„Zákon o poskytovateľoch“). ‚ .

2 .



. II~II~ ~ I~ ~ ~HI~ ~ ~I hhI~ ~ IN
(253) 8588005854 030876 5923

ČLU
Účel Zmluvy :

účelom Zmluvy je zefektivniť vzájomnú komunikáciu medzi Zmluvnými stranami, v súlade $ p!atnou právňou
úpravou realizovať vzájomné doručovanie Dokumentov elektronicky prostrednictvom Elektronickej pobočky
a spristupniť PožívateVovi dälšie Elektronické službý. :. . . .

.. čIJU .
. . PredmetZmluvy

Predmétom Zmluvy je dohoda o práüach a povinnóstiáoh‘ZínlUvných štrán: .

a) pri elektronickom zasielani Dokumentov prostrední~tvom Elektronickej pobočky, softvérového “ybavenia
PožívateYa, pripadne mobilnej alebo inej aplikácie, ... .

b) pd využii)aní ďalších Elektronických služieb, .

a to všetko podľa podmienok špecifikovaných v ustanoveniach tejtó Zmluvy.
. . ČLIV .

Registrácia PoužívateVa a formy získania Prihlasovacích údajov Požívateľom

1. Používateľ sa za ůčelom ‚tyuživania služiěb Elektronickej pobočky registruje prostrednictvom webovej stránky
Zdravotnej poist‘ovne www.dovera.sk alebo na registráciu využije ině komunikačně kanály určené Zdravotnóu
poisťovňou. . . . . .

2. Na základe registrácie Používateľa pridelí Zdravotná poisťoví‘ia Použivatelovi Prihlasovacie údaje. Na základe
žiadosti PoužívateYa pridelí Zdravotná poisťovfia PoužívateFovi ďalšie Prihlasovadie údaje, ato. aj4~re Poveretiě‘
osoby. Použivatel‘ může súčasne sám udeľovaf ďalšie Prihlasovacie údaje aj Povereným ósobátn priärno‘
v Elektronickej pobočke. Rozsah a podmienky pridelenia Prihlasovaclch .údajov a udefóvänia ďálších
Prihlasovacfch údajov sú určené v Podmienkach používahia Elektronickej pobočky1 . ‚

3. Používateľ může na základe Prihiasovacich údajov využívať Elektronické služby v role Plátitéř; a/alebo,
Poskytovatel‘. Aktivácia alebo zrušenie Prihlasovacich údajov Používatel‘a pre každú z uvedených rolí ~ ‘

uskutoční na základe požiadavky Pdužívateľa zadanej buď pri registrácü alebo kedykoľv‘ek neskůr v sú!äďe .

s Podmienkami použÍvania Elektronickej pobočky~ . . .

4. Používateľ může na základe rozhodnutia‘Zdravotnej poisťovne použiť Prihlasovacie údaje aj na Ýstup do ďaiších .‚.

samostatných elektronických aplikácií, ktoré nie sú súčasťou Elektronickej pobočky. . . .

ČLV . .

Pisomná forma Dokumentova ich doručovanie . .

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že elektronická komunikácia podľa Zmluvy nahrádza listinnú podobu ‘. ‚

doručovaných Dokumentov ‚rzmysle ustanoveni Občianskeho zákonník&, zákona o účtovníctve2 a mých.
všeobecne závazných právnych predpisov a/alebo zmlúv uzatvorených medzi Zdravotnou poisťovňou
a Použivateiom. ‘ . .

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dokument doručený prostredníctvom Elektronickej pobočky budú považovať za
rovnocenný s Dokumentom zaslaným poštou na adresu trvalého pobytu, sídla alebo adresu dohodnutú me‘dzi‘ ‘

Zmluvnými stranami ako adresu určenú pre doručovanie zásielok. . . .. . .

3. Dokument odosielaný Používateľom sa považuje za doručený v okamihu jeho riadneho zóbrazeniá‘a uloženia
v Elektronickej pobočke. Zdravotná poisťovňa v Podmienkach používania Elektronickej pobočky určí typy
Dokumeritov, ktorých doručenie bude PoužívateFovi oznamovať formou elektronického oznámenis, v týchto
pripadoch sa považuje Dokument za úspešne doručený v momente, keď Použivatel‘ ‘obdrží elektronické
oznámenie o jeho úspešnom doručeni. . ‘ . . . .

V zmysle 540 ods. 4 zákona 5.40/1964 Zb. Občlanskeho zákoňnlka V zneni neskoršich predpisov je pjsomná forma zachovaná, akje právny úkon .

uskutočnený elekb‘onickými prostriedkami, ktoré umožňujú‘zachyteiťe óbsahu právneho úkonu a určenie osoby. ktorá právny úkon urobllt ‚‘ ‚

2Vzmysle 931 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. O účt9vníctve V zneni neskoršlch predpisov v nadváznosti na 931 ods. 4 uvedeného zákona pisomná aj
technická (elektronická) forma účtovných záznamovje rovnocenná, ~ričom technickáfomia musi urtiožňovaf prevedenie do pisomnejfqrňiy (tlač);
prevedenie do píscmnej podoby Sa nevyžaduje pri podpisovom zázname. Podpisovým záznamon, aa podra tohto zákona rozumie ůčtovný záznam, ‘

ktorěho obsahom je vlasb~oručný podpis, alebo obdobný preukázaterný účtovnýzáznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis vteohnickejfomle. Na obidve ‘

formy podpisového záznamu as pritom prihliada rovnako a obidve Sa móžu použit na mieste, kde as vyžaduje visstnoručný podpis.
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4. Dokument odosielaný Zd~votnou poisťovňou sa považi~e za doručený PouživateYovi v okamihu jeho riádneho
zobrazenia a uloženia v Elektronickej pobočka, O čom bude Použivatel‘ informovaný.

5. PoužIvatel je povinný zasielať Dokumenty prostredníctvom Elektronickej pobočky spósobom avo forme, ako mu
to Elektronická pobočka umožňuje a podľa Podmienok používania Elektronickej pobccky. Pbuživatef je povinný
zachovať spĎsob a formu odosielania Dokumentov, ak ich určuje všeobecne záv~žný právny predpis alebo
metodické usrnemenie orgánU verejnej správy (napr. Uradu pre dohlad nad zdravotnou starostlivosťou,
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky).

6. Dokumenty odoslané prosttedníctvom Elektronickej pobočky nie je možné po ich úspešnom doručení dodatočne
meniť alebo dopfňať. Oprava je možná len“prostredníctvom“opravného alebo dodatočne zaslaného Dokumentu,.
pokial‘ to povaha Dokumentu, všeobecne závázné právne‘ predpisy alebo ustanovenia uzavretej Zmluvy
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pripúšfajó.‘‘ . . .

7. PoužIvatel‘ vyhlasuje, že Dokumenty odosláné cez Elektroniclú pobočku aíalebo vložené alébo uschované
Použivateíom v prostredí Elektronickej pobočky. sú Qokumenty, ktorých charakter je daný výlučne charakterom
právneho vzťahu Použív‘ateľa a Zdravotnej poisfovňe, pričom sůčasne vyhlasuje, že v plnom rozsahu
zodpovedá za ich obsah ajesi vedomý toh6, že tento obsah nesmie súvisiet s trestnou ani protiprávnou
činnosťou Používatel‘a alebo akejkoľvektretej ošobý, za čo týmto preberá zodpovednosť. Zdravotná poisťoviía.
nezodpovedá za stratu, zničenie alebo znehodnotenie Dokumentov, pokiaľ tieto neboli súčašťou elektronickej
komunikácie, ktorou zabezpečoval Používáteť plnenié zákonných povinnosti alebo povinností vyplýväjúcich Zo
Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. . .

. . . . ČLV1 . . . . . . .

Osobitné ustanovenia a elektronickej komunikácii medzi Zdravotnou poisťovňou a Poslwtoväteľóm .

1. Poškytovateí prostredníctvom Elektronickej ‘pobočky doručuje i účtovné doklady, ktré vyplní: priáYno~
v Elektronickej pobočke a potvrdí ich správnosť. .‘ . ‚‘ . ‘. .‘ ‘.

2.. touto Zmluvou nie je dotknutá po~innosť Poskyt&vatěľa zasieláť ‘Zdravotriej poisfovni ‘origiriálý‘ ~ rovn®išy‘
Dokumentov ktorych elektronicke zasielanie vyluči Zdravotná poisťovňa v Podmienkach použivahia
Elektronickej pobočky alebo pri ktorych sa tak Zmluvne strany dohodnu

3 Zmluvne strany deklaruju že pre riadne a uplne doručenie všetkych zučtovacich dokladov (tak ako to
predpokladá Zmluva o poskytovani zdravotnej starosthvosti) a teda aj pra vykonanie uhrady za poskytnutu
zdravotnu starostlivost zo strany Zdravotnej poiatovne je potrebné aby Poskytovatel doručil Zdravotnej
poisťovni faktúru alalebo dávky el~ktronicky, spůsobom uvedeným .~ tejtd Znil‘uve a súčÍšné: ‘±ůčtóÝáčie~ :‚ •.~ . .

doklady, pu ktorých sa vyžaduje doručenie originálu (bod 2 tohto článku Zmluvy),poštou alebo bsob‘r~e. : ..‚ .. ‘ ‘~

4. Ak je v Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti upravené dowčovanie Dokumentov mádzi Zmluvnými ‚:

stranami inak, prednost majú ustanovenia tejto Zmluvy. . . .
ČLVII .. Spoločně ustanovenia a ochrana osobných údajov . .

1. Ak Použivateľ disponuje softvéroWm vybavením, mobilnou alebo inou aplikácioU, ktoré umožňujú .

e!ektronickú komunikáciu so Zdravotnou poistovňou priamo z informačného systému PouživateYa, ‚ múžó
doručovat Dokumenty aj takýmto spčsobom. Ustanovenia tejto Zmluvy a Podmienok používania Elektronickej
pobočky primerane platia aj pre elektronickú komunikáciu a využívanie dalších Elektronických‘ alužieb
prostrednictvom softvérového vybavenia Požívateľa, mobilnej alebo inej aplikácie. .~ :.

2. Za používanie Prihlasovacích údajov Používat?l‘om, Poverenými osobami alebo akýmikoľvek tretínui osobami,
ktorým Používatel Prihlasovacie údaje udeli alebo ďalej akoukolvek formou poskytne, v plnonu rozsahu .

zodpovedá Používatei, ktorému boli Prihlasovacie údaje vydané Zdravotnou poistovňoú alebo ktorý‘
Prihiasovacie ůdaje v Elektronickej pobočke udelil. PoužívateY sa zaväzuje chránit Prihlasovacie údajé prad ‘

stratou, odcudzením, znehodnotenítn a neoprávneným použitím. V pripade straty, odcudzenia,‘ žrieh‘odnOtenia
alebo neoprávr~eného použitia Prihlasovaclóh údajov je Používatel‘ povinný bez zbytočného odkladu‘ oznámit
túto skutočnost Zdravotnej ‘poistovni. . . .

3. Niektoré Elektronické služby mó&u v súlade 5 právnymi predpismi obsahovať a spracovávát citlivé ošobrlé ‘
údaje, z tohto dOvodu je povinnosťou Používatela v čo najváčšej možnej miere chránit spristupnené osobné . ‘
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údaje3 a využívať loh výiučne v súvislosti s právnym vzfahom medzi Používateľom a Zdravotnou poišťóvňöu.
Používatel‘ zodpovedá tza riadne nakiadanie s osobnými údajmi Používateľorn, Poverenými osobami
a akýmikoťvek osobami, ktorým sprístupní Elektronickú pobočku. V prípade podozrenia, že osobně údaje.
poistencov ‘sú akýmkoľvek spůsobom zneužívané ?lebo ich ochrana je ohrozená, je PoužívateV j5óvinný
vykonať opatrenia na zamedzenie takémuto zneužltiu/ohrozeniu a bezodkladne oznámiť uvetlenú škutočnosť
Zdrav.otnej poisťovni. :.. .‚ .. ... ..~ .. . . . .

4. Používateľ zodpovedá za obsah, správhosť a úplnosť údajov uvedených v Dokumentoch, ktoré böll 2aslané
z jeho Elektronickej pobočky alebo mým spósobom uloženéíspracovaně v prostredi Elektronickej pobočky a za
akékol‘vek úkony v nej vykonané. Používateľ zodpovedá za to, žeDokurnent obsahujúci práviiy úkon obsahuje
prejav jeho skutočnej aslobodnej vůle a beriena vedomie, že Zdravotná poist‘ovňa ho vzmysle tejto Zmluvy
za takýta právny úkon považuje. Použivater berĺena‘vedomie; že Dokumenty, ktoré Poverená osoba zašle
prostredníctvom Elektronickej pobočky Používateľa a akékofvek ině úkony, ktoré vykoná Poverená osoba
v Elektronickej pobočke, považuje Zdravotná poisťovňa za Dokumenty zaslané a úkony vykonané
Používatel‘om. . ‚ . ‘,. ....

5. Používateí zodpovedá za správnosť údajov poskytnutých Zdravotnej poisťovni pri registrách a prideleni
a udeleni ďalších Prihlasovacích údajov. Akékoľvek zmeny údajov je Použivatel‘ povinný bezodkladne oznámif
Zdravotnej poisťovni prostredníctvom Elektronickej pobočky.

: či.vin
Bezpečnosť prenášaných údajov

1. Prostredie Elektronickej pobočky je chránené pred neoprávneným prístupom k informáciám uvede,hým
v Elektronickej p‘obočke. Bližšie informácie ohYadom bezpečnosti sú uvedené v Podmienkach. používania
Elektronickej pobočky. . . . .

2. NakoFko elektronická komunikácia medzi Žmluvnými stranami pri doručovaní Dokumentov a ďalšie Elektronické‘
služby sú technicky zabezpečované trefou stranou — poskytovatefom elektronických kornu‘nikačných služieb,.
Zdravotná poisťovňa nezodpovedá za škodu alebo ině následky, ktoré vzniknú Používatel‘ůvi v důsledku,, . -

technickej alebo inej poruchy na strane tohto poskytóvateľa elektronických ‘komunikačných služieb‘. .

3 Zdravotna poisfovňa tymto informuje Použivateľa že elektronicku komunikaciu a dalšie Elektronicke služby
medzi Zmluvnymi stranami technicky zabezpečuje dodavatel IT služieb Zdravotnej poisťovne, ktoryje zarovefi
sprostredkovatelom ktory spracuva osobne udaje dotknutych osůb v zmysle Zakona o ochrane Cu

. čLIX ‘ . . ‘‘ “ .

Trvanie a zánik Zmluvy ‘ . . . ‚‘

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. ‚ . . . . . ‘. .

2. Zmluvu je možné ukončiť: . . :
a) písomnou dohodou Zniluvných strán; .. .

b) pisomnou výpoveďou niektorej zo Zmluvných strán, a to aj bez udania důvodu. Výpovetlná doba jé iii,.::.: .

mesiace a začína plynúf prvým dfiom kalendárneho mesiaca nasledujúceho Po mesiaci, v ktorom bola:. ...

výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. ‚ .

3. Zmluva zaniká aj; .

a) zánikom Používateľa bez právneho nástupcu, akje Používateľom právnická osoba,
b) smrfou Používatel‘a alebo vyhlásenim za mftveho, akje Použivatel‘om fyzická osoba.

Čl. X
• Záverečně a prechodné uétanovenia

1. Zmluva nadobúda platriosf a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

3zákon o ochrano oCi
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2. Táto Zmluva sa zároveň považuje aj za dohodu a spůsobe doručovania ročného zúčtovania poistného
elektronickými prostriedkamš, ktoré nebudú podpisané zamčeným elektronickým podpisom podľa Zákona
a zdravotnom poistení. .

3. Zdravotná poisťovňa si vyhradzuje právo vykonáv?ť pravidelnú údržbu Elektronickej pobočky, počas ktorej je
Elektronická pobočka nedostupné; Zdravotná poisťovňa nezodpovedá za. š~odu~ spůsobenú v důsledku
výpadku sieťových služieb, ktorých správu nezabezpečuje Zdravotná poisťovňa aialebo dodáväteľ IT služieb
Zdravotnej poist‘ovne a ktoré spůsobujú nedostupnoSť služieb Elektronickej pobočky pre Použivateľa.

4. Zmluvu je možné upravovať .alebo meniť ten formou pisomných dodatkov Po vzájomnej dohode Zmluvných
strán. . .

5. Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.
51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskoršich predpisov. .

6. V pripade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa Z akéhokotvek důvodu stanú neplatné, neúčinné
alebo nevynútiteľně (obsolentně), nemá to a ani to nebude mäť za následok neplatnosť, neúčinnosť atebo
nevynútiteľnost ostatných ustanovení Zmluvy. Zrúluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby boto
neplatné, neúčinné alebo ne“iynútiteľné ustanovenie pisomne nahradeně mým ustanovením, ktorěho vecný
obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktorě je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto
Zmluvý musí byť zachovaný. Do doby, kým fakáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k
nej nedůjde vůbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ině
ustanovenia tejto Zmluvy a ak také nie sú, potom príslušné ustanovenia právnych predpisov, a to vždy také
ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritěriám podľa predchádzajúcej vety.

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú Zmluvnú stranu vjednom vyhotovení.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Znituvu prečitali, porozumeli jej obsahu a na důkaz toho, že zodpovedá ich
slobodnej a vážnej vůli a nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu
podpísali k tornu riadne oprávnení zástupcovia každej Zmluvnej strany. .

9. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že podpsom tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami zanikajú všetky
Zmluvy uzatvorené medzi Zmluvnými stranami pred podpisom tejto Zmluvy, ktorých predmetom je úprava
podmienok používania Elektronickej pobočky medzi Zmluvnými stranami, pričom Prihlasovacie údaje, ktorě
boll Používateťovi Zdravotnou poisťovňou na ich základe vydané, zostávajú nad‘alej v platnosti a na ich
použitie sa primerane vzťahujú podmienky dohodnuté v tejto Zmluve. .

V Bratislave, dňa 16.júna 2016 . V ~a 16. júna 2016

Zdravotná poisťovňa Použivatel‘

~fl~t7‘j~r i1fl1I~1~O ___
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v bine
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