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Zmluva

o e|ektronickejkomunikáciia poskytovaníiných e|ektronickýchsIužieb
uzavretáv zmys|es 269 ods. 2 obchodnéhozákonníka
(dalejlen
"Zmluva)

zmIuvné6trany
zdÍavotnápoisťovňa
sidlo:
lČo:
ÍegistráciaI
zastÚpená]
kód poisťovne:

DÓVERA zdÍavolnápojstbvňa'a' s.
Einsteinova25, 851 0'1Bratislava
35 942 436
zapísanáv obchodnomregis|íi
okresnéhosúduBratis|ava|,oddie||sa' v|ožka
čísIo|3627/B
Ing'l\'4aňin
Ku|tan'genelá|nyriaditeÍ
24

(ďalej|en"zdíavohápo.slbvňa")
PouŽívate|,
menoa pdezvisko/ obchodnémeno]
miestopodnlkania/ síd|o:

|Čo:

zastúpený|

obec ČervenýHrádok
193,95182CERVENYHRADOK
00656127
ING'BoHUMlRŠABlK
štatutárny
zástupca- kona1el

(d'a]ej
|en''PouŽívate|.')
(zdravotnápoisťovňa
a PouŽivaleld'a|ejaj ako "Zm|uvné
stlany')
Č|.l
vymedtenie pojmov a súvisiaceustanovenia
Na úče|y
tejtoZm|UVy]
1. Dokumentom
ie:
a) |istina,t|ačjvoa|ebo pÍsomnezachýená iníormácia.zasie|aná dÍuhejzm|uvn6jstrane v sú|ed€ so
všeobecnezáVáznými právnym predpismi'metodickýmiUsmeneniamiorgánov vereinejspÍávy(napr.
UÍadu pre doh|.adnad zdrávotnou staÍos||ivosťou'
['{in;s|erstva
zdravotnÍctva
s|ovenskej repub|iky)
zmluvou o posk',tovaní
zdravotnejstarost|ivosti'
a|ebouzatvoÍenou
a|ebona ich zák|ade,KoÍejzas|anie
pobočkaumoŽňuje'
EIektronická
b) akákolvekiná |islina't|ačivoa|€ b o inak zachýená infoímácia'ktoruktoÍákoNekzmluvná stranav|oŽído
poboěky'zašIecez E|eklronickú
pobočkudruhejZm|uvnejstran8,generujev E|ektronickej
E|ektronickej
pobočkea/a|eboju V É|ektÍonickej
pobočkeuschováza inýmúče|om
ako je UvedenéV písmenea) (da|ej
len,Dokumeni
).
pobočkyuvádza' ktoréDokumentymóŽÚ
Zdíávotná poisťovňevPodmienkach pouŽívaniaÉ|ektronickej
prostredníctvom
pobočkyzasie|ať'genéřovaťa|ebo uschovávať
Zmluvnéstrany e|ek|Íonicky
E|ektÍonickej
a|eboinake|ektronicky
spÍacovávať.
2. E|sktronickoupobočkouje ap|ikáciazdravotnejpoisťovneprlstupnána jnternele'cez soÍtvé|ové
Vybavenie
Použivatela'pripadnecez mobi|nú
a|eboinúap|ikáciu.kde sú pristupné
údajePoužÍvá|ela
alebo inéúdajea
prc PouŽívaleÍa
iníomácie určené
á
a) prostÍednictvom
ktorejsúzm|uvnéslranyoprávn€ n á e|elcronicky
zasie|aťDokUmenty
lak. aby bo|omoŽné
zach},tiť
obsah Dokumentu'čes odos|ánia Dokumenluajednoznačneuróiť osobu' ktora Dokumenl
pobočka.).
b) WUŽívať
d'a|šie
EIektronjcké
sIUŽby(daIejIen"EIektÍonická
je akákolvek Íunkciona|ila'
3. E|ekkonickous|užboua|ebo íunkcione|itou
nástroj či ap|ikácia'ktorej využitie
I
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(253)
8588005854
05429940752
umoŽňujepre PoužIvateláE|€ k tronická pobočka(ďa|ej |en ''E|eklronickás|uŽba.a|ebo 'FUnkciona|ita'').
zoznám E|ektronickýchs|uŽieb' ktolé sÚ PouŽívatelovjk dispozícii'spósob a podmienkyich \,yuŽÍvania
pobočky'
PouŽívátelov|v
PodmienkachpouŽívania
E|ektronickej
oznamujea uvádzaZdrevotnápoisťovňe
je p|al.telpoistného
na verejné
zdEvotnépoistenie,t' j. zames|návatel'samoslatnezáíobkovočinná
4 . P|atitetom
osobaa jná osobaurčenáv zákone o zdravotnompoistenl(ďa|ej|en'P|aliler.).

5. PodmienkypoužlvaniaE|ektronickejpobočkysú pravid|á'ktoíépodrobnejšieUpravujúpláve a poviflnosti
zmluvnýchslÍán:

zasie|anÍ
ookumentovpodla tejlozm|uvy,Určujú
najmáspósob odosi6|aniaookumentov
a) prje|ektronickom
a fomu odosie|aných
Dokumentov'
s|UŽieb(ď8|ej|sn'PodmienkypoužÍvánia
E|ektronick€ jpobočky')'
b) pli využívan
ÍďálšÍchElek|Íonických
pobočkysÚ zvelejnenév E|ektronick€ jpobočkePouŽÍVatgla.
PodmienkypoužÍVania
E|ektronickej
Podmienky
pouŽívaniaE|eKÍonickejpobočkymá zdravotná poisťovňaprávo zmeniť'p čom káŽdÚ zňenu zdravotná
poisťovňaoznámi v E|ektronickejpobočke.PouŽívelelsa zavázu]'e dodŽiavať Podmienky používania
pobočkyodo dňa ich zverejneniav Elektronjckejpobočke'
E|ektronickei
je poskytovatelzdlavoinejslarost|ivosti
podra zákona č' 578l2oo4z' z' o poskytovateloch
6 . Posk}.lovatelom
pracovnÍkoch'
zdravotnejstarost|ivosti'
zdravolnÍckych
stavovskýchoÍgánizáciáchv zdráVotnlctve
a o zmenea
predpisov(da|ej|en'PoskytovateT).
dop|nenínieKoďch
zákonovv znenlneskoÍšÍch

? . Používatelom
a/a|ebo|retiaosobaV inomprávnomposlavenÍ.
ktorýna zák|ade
ie Platitelďalebo Poskytovater

pobočky(ďa|ej|en
Pokialje PouŽívatelibá P|aťÍelom'
tejtozm|uvyvyuŽlvas|UžbyE|ektronickej
"Použlvater)'
nevzťahujú
sa na neho UstanoveniačlánkuV| zm|uvy.ani iné us|anovenia|ejtoZm|uvy'ktoÍésÚ svojím
jednoznačne
charakterom
určené
iba pre PosMoVatéfa'

a|eboak€ j kolvek dohodys PouŽívatetomI
8. Poverenouosobouje |retiaosoba' ktolá na zák|adesp|nomocnenia
(v j€ h o mene ana ieho účet)p|n6niej6ho zákonnýchďa|ebozm|uvných
a) zebezpečujepíéPouŽÍVatelá
povinností
vočizdíevotnejpoisťovni
á za ýmlo úč€ | omé|ektloniclv
komunikujev mene a na ÚčetPoužívatela
poisťovňou
so ZdÍavotnou
a/a|ebo
(da|ej |en
b) VyuŽíVaVmene ana účetPouŽÍVatela
ďa|š]eE|ektronické
sluŽby Určenépre Používale|'a
o50ba'').
'Poverená
potvrdípre\zatiePrih|asovacích
údajov'klorému pňde|i|a
9. Preberacíprotoko|j6 dokument,klorýmPoužívatel
pňamozdÍavotnáFoisťovňa(ďa|ejlen "Preberacíprotoko|").
V prípadePrih|asovacích
údajov,ktoréudeluje
sám PouŽívátel v E|ektronickejpobočke, PrebeÉcí protoko| nahládza informácia zobrazená pÍiamo
v E|ektÍonickei
oobočke'
V Prcberacomplotoko|ea|eboudelenéPoužÍva|elom
v E|ektronickej
1 0 .Prih|asovacieúdajesúÚdajevymenováné
pobočke,ktorés|úŽiaPoužívatelovi
pobočky,a ktoréVydáva zdíavotná
na Účelyvstupu do E|ektronicke]
poisťovňa
za podmienokuvedenýchďa|ejv zmluve (da|ej|en
PoužÍvatelovi
údaje")'
"Prih|asovacie
1 1 ,zákon o zdBvotnompoisteníjezákon č'580/2004z' z. o zdravotnompoistonÍao zmen€ a doplnenÍzákona
č.
predpisov(ďa|ej|en
95/2002z' z. o poisťovníctve
a o zmene a dop|nenÍ
niek|oďchzákonovV zneníneskoršÍch
'zákon o zdravotnompoislení'')'

1 2 .zákon oochrane osobných údaiovje zákon č. 122]2013z' z. o ochrane osobných Úda]ov áozmene
niektoďchŽákonov(ďa|ej|enŽákon o ochÉn€ olJ")'
a dop|není

1 3 .zmluva o poskytovenÍ zdravotnej slarost|ivosti je zmluva uzatvorená medzi zdravotnou poisťovňou
dohladonad
a Poskytovalelompodla ustanovenias 7 zákona č.58112004z. z' o zdraýotnýchpoisťovniach'
predpisov(ďa|ej|on
Ždravolnoustalost|ivosloua o zmen€ a dop|nenÍ
niektorýchzákonovv zneníneskorších
,Zmluvao poskytovanlzdravotnejstarosllivosti")l

't4.zákon o poskytovaletoch
je zákon ě.578]2oo4z.z' o posk}.tovateloch
zdravotnejstarost|ivosti.
zdravotníckych
píacovnÍkoch'
a o zmene a dop|neníniektorýchzákonov v znení
slavovskýchorganizáciáchv zdravotnictvé
(dá|ej|enŽákon o poskýovateÍoch.).
neskoršichpÍedpisoch

ct. tl
ÚčeIzmIuvy

ililililililili
1253)858a00585405429940752

vzá|omnÚkomunikáciumedzi Zm|uvnýmistranami,vsúlad€ s platnouprávnou
Úče|omzm|uvyje zefektívniť
plostrednÍctvom
E|oktronick€ j pobočky
úpÍavourealizovaťvzájomnédoručováni6Dokumentove|ektÍonicky
d'a|šl€
EIektÍonické
sIUŽby.
a splÍsiupniť
PoUžíVatetovi
č|.|||
PredmotZmluvy
zm|uvnýchstránI
PÍedmetom
Zm|uvyjedohodao právacha povinnostiach
vybávenia
E|ektronickejpobočky'sofrvérového
zasie|anÍDokumentovprostrednÍctvom
a) pri e|ektÍon;ckom
PouŽiva|ela'prípadnemobiInejaIeboinejapl.kác.e'
ďa|ŠÍch
E|€ k lrcnickýchs|uŽi6b,
b) pri WuŽíVaní
v ustanoveniach
tejtozm|uvy.
a to Vš€ t ko podla podmienokŠpeciÍikovaných

él.|v

RegIstrác|aPoužÍvateťa
a formy získan|6PrihIasovacÍchúdajovPoužívateloň
]'

pobočkyregistrujeprostredníctvom
webovejstránky
využlvanias|UžiebE|ektronickej
PouŽívábrsa za úéelom
kaná|yurčené
zdravotnou
a|gbona registráciuVyužijoinékomunikačné
zdlavotnejpoistbvne$$/w'doveÍa.sk
poistbvňou'

pÍide|Í
Prih|asovacieúdajg.Na základe
PouŽívatelovi
zdravotnápoišťovňa
2' Na zák|aderegistláciePouŽÍVatela
píide|ízdravotná
pojsťovňa
PouŽÍvatelovi
ďa|šiePňh|asovacjeúdaje'a to aj píePoverené
žiadostiPoužÍvatera
údajeaj Pover€ n ým osobám p amo
osoby. PouŽivate|m6Že súčasnesám udelovaťďa|šiePÍih|asovacie
podmienky
pr|de|enia
pobočke'
Prih|asovacíchúdajov a udelovania ďa|ších
v ElektÍon
cke]
Rozsah a
pobočky'
E|ektlonickej
v PodmjenkachpouŽÍvania
Prih|asovacích
údajovsúurčené
s|uŽbyv ro|e P|atjtelďa|ebo
údajovvyužívať
E|eklÍonické
3. PouŽlvatermóŽe na zák|ade PÍih|asovecích
údajovPouŽívatelapre kaŽdÚ z uvedenýchlo|í sa
Posk}.tovatel'
Aktivácia a|ebo zrušenieP h|asovacÍch
zadanej buď pri logistráciia|€ b o kedyko|v€ k neskór VsÚ|ade
uskutoční
na zák|ade požiadavkyPouŽÍvatela
pouŽivaniaEIektronickej
pobočky'
s Podmienkaíni
4'

pouŽiťPÍihlasovacie
údajeaj na vstupdo ďa|ších
móžena zák|aderczhodnuliazdravotnejpoisťovne
PouŽÍvatef
E|ektronickejpobočky'
semostatných
e|ektíonických
ap|ikácií'ktolénie súsÚčasťou

Ó|.v

PÍsomnáíormaDokumentova ich doručovanie
komunikáciapod|a zm|uvy nahrádza |istlnnúpodobu
1. zm|uvnéslÍany beru na vedomie' že e|ektÍonická
a iných
doíuéovaných
Dokumentovv zmysle Ustanoveníobčianskehozákonníkal,zákoná o účtovnÍctve,
všeobecne závázných právnych pÍadpisova/a|6bozmlúv uzátvorených m€ d zi zdravotnou poisťovňou
a PoUžívat€ | bm'
prcstÍednÍctvom
pobočkybudÚ povaŽovať
za
E|ektÍonickej
2' zm|uvnéslrany sa dohodli.že Dokumentdoručený
pobytu'
pošlou
adresu dohodnutÚmedzi
síd|a
a|ebo
zas|aným
na
adÍesu
t'valého
lovnocennýs Dokumentom
stranamiako adresuUčenúpíedoručovani€zásie|ok'
zm|uvnýÍni
V okamihujeho ÍiadnehozobÉzeniae uloženia
sa povaŽujeza doručený
3. Dok!mentodosie|anýPouŽÍvalerom
v E|ektronickgjpobočke.zdravotná poistbvňa v PodmienkachpouŽívaniaE|ektronickejpobočkyuÍóÍtypy
oznámenia.v týchto
oznamovaťíoímoue|eklronického
ookumentov'ktoďch doručeniebude PoÚžíVate|ovi
prÍpadochsa povaŽUjeDokumentza úspešnedoručenýV momente,keď Používatelobdržíe|eklrcnické
oznámenieo j6ho úspešnom
doručení'
!vzmF€ s 40ods4zákmác'4o/1964zb'oMlánsk.hozákonnlk.vJóili€ s koÉl.nprcdp|9ov]€ p |somňáíomázchováné'9kj€ p Évnyúkon
usrubcnený e|e|dĎn .kým' pBsÍiedkámi' klďé Umžňujú zBďýenis obshu pÍávreho Úkonu o UnÉňi€ ogoby. klolá pévny úkonurcbi|á'
:VnF|os
v nádv:iaosť n. ! 31 óds.4 W€ d .ného ákomp|$ňná áj
31ods' 2 zákoňač'4312002 z' z' o Účlovnl.lv.vznení n*kď.|.ň pÍédpi.ov
!áchn .ká i.|ekťo.ická) 'ma ú.lovnýdl :óaéhov je íovn@nná' pdč.m l*hnicrá íom. mu9l umoŽňovaťp..v.den|e do p|&nn.j íomy (tlač)|
pÍsv.d..ie do plsomné]podoby * novÉEduié p.i podp sovofr záŽnám€' P.dpisoyýn záznafron sá podta tohto zákona rczuň|. úÓtovnýzázn€m'
podpig'á]éboobdobnýplěUkázale|nýúělovnýŽáznám na h'édzájúci
Vastňofu.nýpodpisv lgohn|ck€ j fome' N. obldve
ktoÍáhoobsahom]evLaŠlnorudný
použil na mleslo. kde sa vÉádulé VlE9lnoruč.ý podp|s'
|omy podp svéhÓ záinamu sá pňlom pl hLiadá Bvnako á obidve ŠámČÉu
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PoužíVate|bvi
sa povaŽujeza doručený
v okamihuj€ h o íednoho
4 . Dokumgntodosie|anýzdravotnoupoisťovňou
pobočk€ ,o čombud€ Po!živaiel'infomovaný.
zobrazen]aá uloŽeniaV E|ektronickej
povinnýzasie|al'Dokumentyprost.ednÍctvom
pobočkyspósoboma vo Íorme'eko mu
E|ektronickej
5 . PoužíVetelje

pobočky'PouŽívaterJe
poviflný
pobočkaUmožňuje
a podráPodmi€ n ok použÍVania
ELektronickej
|o E|ektronická
zachovaťspósob a foÍmuodosie|aniaDokumentov'ak lch ulčuieVšeobecnezávázný pÍávnypredpisa|ebo
metodickéusmernenieorgánu verejnejsprávy (napr' Uradu pÍe dohlad nad zdravotnoustalosl|ivostbu,
MInIsterstvo
zdravotnÍcwa
sIovenskejÍepubIiky).

proslÍedniclvom
pobočky
po ich úspešnom
odos|ané
E|ektronickej
nieje možné
doručení
dodatočne
6 . Dokumgnty
meniťa|6bodop|ňať'
opíavaje moŽná|enpíoslrcdnlctýom
oplavnéhoa|ebododatočne
zas|eného
Dokumentu'
pokiaÍlo povehe Dokumentu,všeobecnezávázné právne predp.sya|ebo uslánovenia uzavretejzm|uvy
o poskytovenÍzdrevotnejstarcséivostipÍipÚšťájú'
7. PouŽÍvatelvyh|asuje'Že Dokumentyodos|anécez Eleklronickúpobočkua/a|ebovloženéalebo uschované
pobočkysú Dokumenty'ktoďch charaklerjedaný\nilučne
PouŽÍvatelom
v prostredíE|ektronickej
charáktorcm
právneho vzťahu PouŽivatela a zdravotnej poisťovne,pričomsúčasneVyhlasuje.Že vp|nom lozsehu
zodpovedáza ich obsah aje si vedomýtoho' Že lento obsah nesmie sÚvisieťs trestnouani protiprávnou
zdÍavotnápoisťovňa
činnostbuPoužlvalefaalebo akejkolvektre|ejosoby.Žg ěo tým|opl€ b elá zodpovednosť'
n€ z odpovedá za stratu'zničeniea|eboznehodnotenieDokumentov.pokia|'tietonebo|]súčasťou
e|ektlonickej
p|neni6zákonnýchpovinnos|Í
PouŽÍvate|'
a|ebopovinnostÍvyp|ýVajúcich
zo
komunlkácie'ktorouzabezpečova|
zdraVotnej
starost|iVosli'
zrnIuVyo poskytovaní

lr. vl
osobltnéustanoven|ao e|ektron|cke,komun|kác||m6dz|zdravotnou poisťovňoua Poskytovatelom
1 . Poskytovatel prostredníctvomE|ektronickejpoboéky
doručuiei Účtovnédok|ady' ktoÍévyp|nÍpliemo
pobočkea potvÍdlich spíávnosť.
v E|ektronickej
á rovnopisy
2 . Touto zm|Uvoun.e je dotknutápovinnosťPoskÍovat€ r a zasie|aťzdravolnejpoist'ovnioriginá|y
Dokumentov.ktoďclr e|eklÍonickézasie|enie vy|Úči zdlavotná poisťovňav Podmienkech pouŽ|vania
pobočky
a|ebopli Koých sa |ákzm|uvnéstranydohodnÚ.
E|eklronickej
dok|adov{tak ako to
3. zm|uvnéstrany dek|arujú'Že pre rjadne a úp|nédoručenievšetkýchzúčtovacích

pEdpok|adázm|uvao poskytovaní
zdravo|nejstalosllivosti),
a teda aj pre Vykonanieúhladyze pos|q/hutÚ
zo saeny zdrevolnej poisťovneje potrebné,aby Posk}.tovateldoaJči|Zdrávotňe]
zdrávotnústarcst|ivosť
poislbvni faktúrua/a|ebodáVky elektronicky'spósobom uvedenýmV tejio Zm|UVea sÚčasneŽúětovacie
poštoua|eboosobne'
doručenie
originá|u(bod2 tohtoč|ánkuzÍn|UVy)
dok|ady'pri ktorýchsa Vyžaduje

uplav€ n é dolučovanieDokumentovmedzi znr|uvnými
4 . Ak je v zm|uveo poskytovanízdravotnejs|a.ost|ivosti
s|íanamiinak'prednosťmajúustanovenia|ejtozm|uvy.

č|.
vn

spo|očnéustanoven|aa ochrana osobných údajov
1.

Ak PouŽlvater djsponuje softvérovýmvybavenlm' mobi|noua|ebo inou ap|ikáciou' kloé umožňujú
systémuPoužívatela'móže
e|ektronickú
komunikáciuso zdravotnoupoisťovňoupriamo z iníormačného
aj takýmtospósobom.Ustanov€ n ia t€ j to zm|uvya Podmienokpoužívania
E|ek|Íonickej
doručovať
ookuménty
poboěky prlmerenep|atia aj pre e|eklronickúkomunikáciua lyužÍvanieďa|šich E|ektronickýchs|UŽieb
prostrednÍcNom
inejap|ikácie'
sofrvémvého
lybaveniaPouŽ|vatela'
mobi|neja'ebo
PÍih|asovaclch
údajovPoužíVatelom,
Poverenýmiosobamia|eboakýmiko|vek
trelÍmiosobami,
za pouŽÍVanie
ktorýmPoužÍvatelPňh|asovacieúdajeude|Í8|ebo da|ej akoukofuekformou poskÍne' v p|nomrozsahu
a|ebo ktoÚ
zod9ovedá Používatel'horému bo|i PÍih|asovacieúdaje Wdané zdravotnou poisťovňoL|
pobočkeude|i|'PoužÍvalel
sá zavázuje chÍániť
PÍih|asovaci€údejepréd
Prih|ásovacieúdajeV Eteklron]ckej
použitÍm.
V prlpadgstraty'odcudzenia'znshodno|€ n ia
a neoprávneným
stEtou, odcudz€ n Ím'znehodnotením
povinnýbez zbýočnéhoodk|áduoznámiť
použitiaPrih|asovacÍch
údajovjé PouŽÍVatet
á|eboneopráVneného
Zdravolnejpoisťovn].
tútoskutoěnosť

3.

s|užbymóžu vsú|edes právnymipredpismiobsahovaťá sprecováváťcit|ivéosobné
Nigktoló E|ektronické
ířloŽnejmierechrániťspístupnené
osobné
v čonajváčšej
PoužÍvatela
údaj6,z tohtodóvodujs povinnosťou

riltilIil
ilililil1il
tilril
ililili
til

054'|9!40752
€53) 0508005854
ich vý|učne
v súvis|osti
s právnymva'ahommedi Používatelom
a zdravotnoupoisťovňou.
Údaje3a \yužívať
PouŽívatelzodpovedá za riadne nak|adani€ s osobnými údajmi PoužÍvaielom.Poverenými osobami
pobočku'VprÍpad€ podozlenia,Že osobnéúdaje
E|ektronickú
á ákýmiko|vekosobami,ktorýmsprístupní
povinný
poistencovsÚ akýmkolvekspósobom zneužíVané
a|ebo ich ochraná je ohlozená' le PouŽÍVetel
vykonaťopatreniana zamedzenietakémuto
zneužitiu/ohrozeniu
a bezodk|adnB
oznámiťuvedenúskutočnosť
zdÍavotneiooislbVni'

4. PouŽívatelzodpovedáza obsah, správnosťa Úp|nosťúdajovuvedenýchv Dokumentoch'Korébo|izas|ané
poboéky
pobočky
v prostredíE|ektronickej
zjeho E|ektronickei
a|eboinýmspósobomuloŽené/spracované
a za
právnyúkonobsahuje
PouŽívatel
zodpovedáza to' že Dokumentobsahujúci
akékolvekúkonyvnejvykonané.
píejavjeho skutočnei
ho v zmys|etejtozm|uvy
a s|obodnejvó|e a berie na vedomie'že Zdravotnápoisťovňa
berie na vedomie'Že Dokumenty'ktoréPoverenáosoba zaš|e
za lakÍo právnyúkonpovažuje.Používatel
prostredníctvom
E|ektlonickejpobočkyPoužívatela
a akékolvekiné úkony,ktoÍélTkoná Poverená osoba
V Elektronickejpobočke' považul.ezdravotná poisťovňaza Dokumenty zas|ané a úkony \ykonané
PouŽÍVatelom'

5 . PouŽlvatelzodpov€ d á za spráVnosťÚdajov poskytnutýchZdÍavotnejpoisťovnlpr| registráciia p dB|enÍ
povinnýbezodkladneoznámiť
a Ude|ení
ďa|ŠÍch
PrihlasovacÍch
Údajov'Akékolv€ k zmenyúdajovjePouŽÍVate|'
prostledníctvom
poboěky.
E|ektíonickej
zdravotnejpoisťovni

č|.v||l

B€ z p€ č nosť prenášanýchúdajov

1 . PÍostÍedieE|ektÍonickejpobočkyje chranenépr6d neoprávnenýmprístupomk iníormáciámuvedoným

poboěke. B|ižšieinfoÍmácieohladom bezpečnostisú uvedenév Podmienkachpoužívánie
v E|ektronickej
pobočky.
EIektÍonickej

2 . Nako|koeIeKronickákomunikáciemedŽiZmIUvnýmI
Dokumentova ďa|šieEIektronické
sllanamipri doÍučovaní
s|uŽbysú techn]ckyzab€ z pgčovanétÍeťou
stránou- poskýovaterom€ | € k tÍonických komunikačných
s|uži€ b '
poisťovňa
zdravotná
nezodpovedáza škodu alebo iné nás|edky,Koré vzniknúPo!ŽÍvaleloviv dós|6dkll
technickeja|eboinejporuchyna stranetohtoposk}lovat€ f a€ | ektÍonických
komunikačných
s|užieb.

3 . zdravotnápoisťovňatýmtoínfoímuje
PoužívaleÍe,
že e|ektronickÚkomunikáciua ďa|ŠieE|ektÍonické
s|užby
medziZm|uvnými
stranemitechnickyzabezpečuje
zdíavotnejpoisťovne'
ktoý je zábveň i
dodávatel|T s|užieb
sprostÍedkovatelom'
ktoď spÍacÚvaosobnéÚdajBdotknutých
osób v zmys|szákoná o ochraneou'

Č|.
|x

Trvanioa zán|kzm|uw
1 . zm|uvasa uzalvárana dobuneurčitú.

je možné
2. zm|uvu
ukončiť|

a) písomnou
dohďou zm|uvných
strán;
výpoveďounieklorej
b) písomnou
zo zm|uvných
stíán'ato aj bez udaniadóvodu.Výpovednádobaje tri
pÚm dňomká|endáheho
po mesiaci,v ktorombo|a
mesiaceazačInap|ynúť
mesiacanas|edujúcoho
výpoveďdoručená
díuhejzm|uvnej
strane'

zanikáa]:
3 . zm|uva

právnická
a) zánikomPouŽlva|e|a
bez práVneho
nás|upcu'
ak je PouŽívateÍom
osoba,
b) smrt.ou
Použlva|e|a
a|eboVyh|ásením
za mltveho'
ekje PoužíVatglom
fyŽickáosoba'

Č|'
x

záverečné
a prechodné
ostanovenia
je]podpísenie
pla|nosť
1' zm|uvanadobúda
a účinnosťdňom
obomazm|uvnými
stlanemi'

ililililililti

(253)8583005854
05429940752
poistného
2 . Táto zm|Uva sa zároveň považujeaj za dohodu ospósobe doručovaniaročného
zúčlovania
plost edkami' ktorénebudúpodplsanézaručenýme|ektíonickým
podp;sompodla Zákona
e|eklíonickými
o zd.ávotnomDoistenl'
pobočky'počásk1oÍejjs
zdÍavotnápoisťovňa
E|ektÍonickej
si vyhradzujepráVovykonáváťpravidelnÚúdržbu
E|ektroncká pobočkanedostupná.zdravotná poisťovňanezodpovedáza škodu spÓsobonúvdós|edku
výpadkusieťo\^ich
s|UŽi6b'ktor'ýchspráVunezabezpečuje
zdÍavotnápoisťovňaa/a|ebododáVátel|T s|Užieb
pobočkypre PouŽlvátela'
zdlavotnojpoisťovne
a ktoréspósobuiúnedostupnosť
s|uŽiebE|eklronickej
zm|uvuje možnéUplavovaťa|eboÍteniťlen fomou písomnýchdodatkovpo vzájomnejdohodezm|uvných
stran,
ustanoveniami
zákona
Práva a povinnostjn€ u pravenélouto zm|uvousá správujúpÍís|uŠnými
pÍedpisov.
513/.|99l zb. obchodnýákonn íkv zneníneskoÍších

č'

uslanoveniatejtozmluvysúa|ebosa z akéhoko|Vek
dóVodustanÚ nep|átné'
neúčinné
6. V prípade,Že niektoré
(obso|enlné),
alebo novynÚtitelné
nemá to aani to nebude maťza nás|edoknéplatnosť'
noÚčinnosť
alebo
nevynútilelnosť
oslatnýchustanovenízm|uvy.zm|uvnéstranysú povinnéVdoblej vieÍeÍokovať'
aby bo|o
nep|atné'
neÚčinné
a|ebo nevynútitélné
Ustánovoniepísomnenehrádenéiným ustanovením.
ktoréhoVecný
pričomúčela zmyse|tejto
ktoréje nahÍadzované,
obsah budezhodnýa|ebočonajviacpodobnýUstenoveniu,
Zm|uvymusíbý zachovaný.Do doby' kýmtakátodohodanebudeuzavre|á'rovnakovšakaj pre plípad'Že k
nej nedójdevóbec' sa na nahradenienep|atného,
neúéinného
alebo nevynúti|elného
ustanoveniapoužijú
iné
UstánoveniapráVnychpredpisov'a to VŽdytaké
ustánovenigteÍozm|L]vya ak takó n|e sú,potomprÍs|Ušné
usianovenie,ktolézodpovedajú
kritéám podlá pledchádzajúcej
vsty'
pÍekaŽdÚzm|UvnÚstÍanuvjednomvyhotoveni
7. zm|uvajevyhotovenáv dvochvyhotoveniach'
porozume|ijejobsahu a na dókaz loho' ž6 zodpovedáich
že si zm|Uvuprečíta|i'
8. zm|uvnéstranyVyh|asujú'
s|obodnejá váŽnei V6|i a nebo|a uzavrctá v |iesni á|ebo za nápedne nevýhodnýchpodmienok'Zm|uvu
podpísa|iktomuriadneoprávnenÍzástupcoviakaŽdejzm|uvnejstrany.
9. zm|uvnésbeny sa zároveň dohod|i'Že podpisomt€ j to Zm|uvyoboma zm|uvnýmistranamizanikajúvšelky
Zm|U."yuzatvorenémedzi ZmluvnýmistÍanamipí6dpodpisomt€ j to zm|Uvy'ktoých predmetomje úprava
pobočkymedzi zm|uvnýmistranami,pričomPÍihlasovacieúdaje'k|oré
podmienokpoužívaniá
E|ektÍonickej
zdlavotnou poisťovňouna ich zák|ade vydané'zostává]únada|ejv p|atnostiana ich
bo|i PouŽÍVatelovi
použitie
podmjenkydohodnuté
v tejtozm|uve'
sa primeranevzťahujú

v 'tÍ'!!'+'.!''''fl!14!Í!1'
dňa09' má]a2018

V Bíatis|ave'
dňa 09' mája 2018

zdravorňá ^^|.d^....

.-ffiÉrcmápo|gt'ovňá,

|ng'MaňinKu|tan
g9nerá|ny
rjadit€ l

á.š.

-' \ .

--'.l ,
. tr . / : r ' . . 1 _ , ,
..-'.---

obec éeÍvenÝ
Hrádok
ING.BoHUNlIRšABlK
štatutárny
zástupca. kona|e|'

