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Zmluva

o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zál<onníka
(d'alej len ,,Zmluva")

Zmluvné strany
Zdravotná poist'ovňa
obchodné meno

.

sídlo:

tčo:

registrácia:

zastúpená:

kód poistbvne:

DÓVERA zdravoIná poist'ovňa, a.

s.

Einsteinova 25, B51 01 Bratislava
35 942 436
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: sa, vložka
číslo;3627/8
lng, Maňin Kultan, generálny riaditel'

24

(d'alej len,,Zdravotná poist'ovňa'')

používatel'
meno a priezvisko / obchodné meno:
miesto podnikania / sídlo:

lCO:
zastúpený:

obec Bohdanovce
142 04416 BoHDANOVCE

003239B5
Marta Gamrátová
štatutárny zástupca - konate|'

(d'alej len,,Používatel")

(Zdravotná poistbvňa a Používatel'cl'alej a1 ako
,,Zmluvné strany'')

čt. t
Vymedzenie pojmov a súvisiace ustanovenia
Na účelytejto Zmluvy:

1.

Dokumentom je:

a)

listina, tlaČivo alebo
zachytená informácia, zasielaná druhej Zmluvnej strane v súlade so
vŠeobecnezáváznými.PÍsomne
PrávnYmi preópismi, nretodickými usmerneniami orgánov verelnej správy (napr.
Úradu Pre dohl'ad nad zdrávotňou starostlivost'ou, Ministerstva zdravotňíctva

Slovenskej

b)

republiky)
alebo uzatvorenou,Zmluvo,u o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
alebo na ich základe, ktorej zaslanie
Elektronická pobočka umožňuje,
akákolVek iná listina, tlaČivo alebo inak zachytená informácia,
ktorú ktorákolVek Zmluvná strana vložído
Elektronickej PoboČkY, zaŠlecez Elektronickú pobočku drulrej
Zmluvnej strane, generuJe v Elektronickej
PoboČke a/alebo ju v Elektronickej pobočke uschová za inym tieetom ako je uvedŠnév písmene
a) (d,alej
len ,,DokUment'').

Zdravotná Poist'ovňa v Podmienkach používaniaElektronickej pobočky
uvádza, ktoré Dokunrenty móžu
Zm]uvné stranY elektronickY

Prostrednictvom Elektronickej poóoer<y zasielat,, generovat, alebo uschovávať
alebo inak elektronicky spracovávat'.

2,

Elektronickou PoboČkou je aPlikácia Zdravotnej,poist'ovne prístupná
na internete, cez softvérové vybavenie
používatel'a, prípadne cez
mobilnú alebo inú u§ti'xaciu, kde'sú-piistupné údaje používatel,aalebo
iné údaje a
informácie určenépre Používatel'a a

a)
b)

Prostredníctvom ktorej sú Zmluvné strany oprávnené elektronicky zasielat, Dokumenty tak,
aby bolo možné
zachYtit' obsah Dokumentu, čas odosiania oot<umentu á jáono.načne
r-rrčit, osobu, ktorá Dokument
odoslala,
využívat'd'alšieElektronické služby (d'alej len
,,Elektronická pobočka''),

lil
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Elektronickou službou alebo funkcionalitou je akákol'vek funkcionalita, nástroj či aplikácia, ktorej využitie
umožňuje pre Používatel'a Elektronická pobočka (d'alej len ,,Elektronická služba" alebo ,,Funkcionalita").
Zoznam Elektronických služieb, ktoré sú Používatel'ovi k dispozícii, spósob a podmienky ich využívania
oznamuje a uvádza Zdravotná poist'ovňa Používatel'oviv Podmienkach používania Elektronickej pobočky.

4,
5.

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, ktoré podrobnejšie upravujú práva a povinnosti

zmluvných strán:

a)

pri elektronickom zasielaní Dokumentov podl'a tejto Zmluvy, určujúnajmá spósob odosie|ania Dokumentov
a formu odosielaných Dokumentov,

b)

privyužívaníd'alšíchElektronických služieb (d'alejlen,,Podmienky používania Elektronickej pobočky").

Podmienky používaniaElektronickej pobočky sú zverejnené v Elektronickej pobočke Používatel'a. Podmienky
pouŽÍvania Elektronickej pobočky má Zdravotná poist'ovňa právo zmenit', pričom každúzmenu Zdravo|ná
poist'ovňa oznámi v Elektronickej pobočke. Používatel'sa zavázule dodržiavat' Podmienky používania
Elektronickej pobočky odo dňa ich zverejnenia v Elektronickej pobočke.

6.

Poskytovate|'om je poskytovatel'zdravotnej starostlivosti podl'a zákona č,57812004 Z. z. o poskytovatel'och
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Poskytovatel"').

7.

Používatel'omje Platitel' a/alebo Poskytovatel' a/alebo tretia osoba v inom právnom postavení, ktorý na základe
tejto Zmluvy využíva služby Elektronickej pobočky (d'alej len ,,Používatel"'). Pokial' je Používatel' iba Platitel'om,
nevzt'ahujú sa na neho ustanovenia článku Vl Zmluvy, ani iné ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sú svojím
charakterom jednoznačne určenéiba pre Poskytovatel'a.

8,

Poverenou osobou je tretia osoba, ktorá na základe splnomocnenia alebo akejkol'vek dohody s Používatel'om:

a) zabezpečuje pre Používatel'a (v jeho mene a na jeho účet)plnenie jeho zákonných a/alebo zmluvných

povinností voči Zdravotnej poist'ovni a za týmto účelomelektronicky komunikuje v mene a na účetPoužívatel'a
so Zdravotnou poist'ovňou a/alebo

b) vyuŽÍva v mene a na účetPoužívatel'ad'alšie Elektronické služby určenépre Používatel'a (d'alej
,,Poverená osoba").

9.

len

Preberací protokol je dokument, ktorým Používate|'potvrdí prevzatie Prihlasovacích údajov, ktoré mu pridelila
priamo Zdravotná poist'ovňa (d'alej len ,,Preberací protokol"), V prípade Prihlasovacích údajov, ktoré udel'uje
sám Používatel'v Elektronickej pobočke, Preberací protokol nahrádza informácia zobrazená priamo
v Elektronickej pobočke.

10. Prihlasovacie údaje sú údaje vymenované v Preberacom protokole alebo udelené Používatel'omv Elektronickej
pobočke, ktoré slúžiaPoužívatel'ovina účelyvstupu do Elektronickej pobočky, a ktoré vydáva Zdravolná
poisťovňa Používatel'oviza podmienok uvedených d'alej v Zmluve (d'alej len ,,Prihlasovacie údaje").
11. Zákon o zdravotnom poistení 1ezákon č. 580/2004 Z.z. ozdravotnom poistení a o zmene a doplnenízákona č.
95l2OO2 Z. z. o poist'ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,Zákon o zdravotnom poistení").
12. GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ 679z27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osÓb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (d'alej len,,GDPR").
'l

3. Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je zmluva uzatvorená medzi Zdravotnou poist'ovňou
a Poskytovatel'om podl'a ustanovenia § 7 zákona č.58112004 Z. z. o zdravotných poist'ovniach, dohl'ade nad
zdravotnou starostlivost'ou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len
,,Zmluv a o pos kytova

n

í zd ravotnej sta rostl ivosti"

)

;

14, Zákon o poskytovatel'och je zákon č. 57812004 Z.z. o poskytovatel'och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisoch (d'alej len ,,Zákon o poskytovatel'och").
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č1.1l

účelzmluvy
Účelom Zmluvy je zefektívnit' vzájomnú komunikáciu medzi Zmluvnými stranami, v sú|ade s platnou právnou
úpravou realizovat' vzájomné doručovanie Dokumentov elektronicky prostredníctvom Elektronickej pobočky

a sprístupniťPoužívatel'ovid'alšie Elektronické služby.

čt,llt

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán:

a) pri

elektronickom zasielaní Dokumentov prostredníctvom Elektronickej pobočky, softvérového vybavenia

Používatel'a,prípadne mobilnej alebo inej aplikácie,

b) pri využívaníd'alšíchElektronických služieb,

a to všetko podl'a podmienok špecifikovaných v ustanoveniach tejto Zmluvy.

čt. tv

Registrácia Používatel'aa formy získania Prihlasovacích údajov Používatel'om

1.

PouŽÍvatel'sa za účelomvyužívaniaslužieb Elektronickej pobočky registruje prostredníctvom webovej stránky
Zdravotnej poist'ovne www.dovera.sk alebo na registráciu využije iné komunikačné kanály určenéZdravotnou
poisťovňou.

2.

Na základe registrácie Používatel'a pridelí Zdravotná poist'ovňa Používatel'ovi Prihlasovacie údaje. Na základe
Žiadosti Používatel'a pridelí Zdravotná poist'ovňa Používatel'ovi d'alšie Prihlasovacie údaje, a to aj pre Poverené
osoby. Používatel'móže súčasnesám udel'ovat' d'alšie Prihlasovacie údale aj Povereným osobám priamo
v Elektronickej pobočke. Rozsah a podmienky pridelenia Prihlasovacích údajov a ude|'ovania d'alších
Prihlasovacích údajov sú určenév Podmienkach používania Elektronickej pobočky.

3.

PouŽÍvatel' móže na základe Prihlasovacích údajov využívat' Elektronické služby v role Platitel' a/alebo
Poskytovatel', Aktivácia alebo zrušenie Prihlasovacích údajov Používatel'a pre každúz uvedených rolí sa
uskutoČnína základe požiadavky Používatel'azadanej bud' pri registrácii alebo kedykol'vek neskór v súlade
s Podmienkami používania Elektronickej pobočky,

4,

PouŽÍvatel'móže na základe rozhodnutia Zdravotnej poist'ovne použit' Prihlasovacie údaje aj na vstup do d'a|ších
samostatných elektronických aplikácií, ktoré nie sú súčast'ouElektronickej pobočky.

čl. v

písomná forma Dokumentov a ich doručovanie

1.

Zmluvné strany berú na vedomie, že elektronická komunikácia podl'a Zmluvy nahrádza listinnú podobu
doruČovaných Dokumentov vzmysle ustanovení Občianskeho zákonníkat, zákona oúčtovníctve2a iných
vŠeobecne závázných právnych predpisov a/alebo zmlúv uzatvorených medzi Zdravotnou poist'ovňou
a Používatel'om.

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 medzi
Zmluvnými stranami ako adresu určenúpre doručovanie zásielok,

3.

Dokument odosielaný Používatel'om sa považuje za doručený v okamihu jeho riadneho zobrazenia a uloženia
v Elektronickej pobočke, Zdravotná poisťovňa v Podmienkach používaniaElektronickej pobočky určítypy
Dokumentov, ktorých doručenie bude Používatel'ovi oznamovať formou elektronického oznámenia, v týchto

prípadoch

sa považuje Dokument za úspešnedoručený v momente, ked' Používatel'obdržíelektronické

oznámenie o jeho úspešnom doručení.

V zmYsle § 40 ods. 4 zákona č.4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov je písomná forma zachovaná, ak je právny úkon
UskutoČnený elektronickými prostriedkami, ktoré umožňUjú zachytenie obsahU práVneho úkonU a určenie osoby, ktorá práVny úkon urobila.
2VzmYsle § 31 ods. 2zákonač.43112002 Z. z. o účtovníctvev znení neskorších predpisovv nadváznosti na
5 31 ods.4 uveáeného zákona písomná aj
technická (elektronická) forma účtovnýchzáznamov je rovnocenná, pričom technická forma musí umožňovat' prevedenie do písomnej formy (tlač);
prevedenie do písomneJ podoby sa nevyzaduje pri podpisovom zázname. Podpisovým záznamom sa podl'a tohto zákona rozumie účtovný2áznam,
ktorého obsahom je v|astnoručný podpis, alebo obdobný preukázatel'ný účtovnýzáznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis V technickej forme, Na obidve
formy podpisového záznamu sa pritom prihliada rovnako a obidve sa móžu použit' na mieste, kde sa vyžaduje Vlastnoručný podpis.
1

1
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4,

Dokument odosielaný Zdravotnou poist'ovňou sa
.považuje za doručený Používate|,ovi ú okamihu jeho riadneho
zobrazenia a uloŽenia v Elektronickej pobočke, o čorrr
buóe Používatel,informovaný.
PouŽÍvatel' je Povinný zasielat'
,Dokumenty prostredníclvom Elektronickej pobočky spósobom a vo forme, ako mu
to Elektronická PoboČka umoŽňuje a podl'a Podmienok používania Elektronickej pobočky. používatel, je povinný
zachovat' sPÓsob a formu odosielania Dokumentov, ak ich určLtje všeobecne 'záváztlý pravny preópis
alebó
'starostlivost,ou,

metodické usmernenie orgánu verejnej správy (napr. Úradu pre dohlad nad zdrávotnou
M

6.

inisterstvo zdravotn íctva Slovenslrej republiky).

DokumentY odoslané ProstrednÍctvom Elektronickej pobočky nie je možnépo ich
úspešnom doručenídodatočne
menit'alebo OoPíňat', OPrava je možná len prostreóníctvorn'opravného ale'bo dodatočne zaslaného
Dokumentu,
Pokia|' to Povaha Dokumentu, všeobecne závázné právne preclpisy alebo ustanovenia Ltzavretej Zmluvy

o poskytovan í zd ravotnej starostl ivosti
7.

pri

púšt'ajú.

PouŽÍvatel' vyhlasuje, Že Dokumenty odoslané cez Elektronickú pobočku a/alebo vložené
alebo uschované
PouŽÍvatel'om v Prostredí Elel<tronickej pobočky sú Dokumenty, ktorých charakter je
daný výlučne charakterom
Právneho vzt'ahu PouŽÍvatel'a a Zdravotnej poist'ovne, pričom áúču"n"vyhlásuje, 'ze v ptnom rozsahu
zodPovedá za ich obsah a je si vedomý toho, že tento obsah nesmie suvióiet' s irestnou
ani protiprávnou
Činnost'ou PouŽÍvatel'a alebo akejkol'vek tretej osoby, za čo týmto preberá zodpovednost,.
Zdravotná poist,ovňa
nezodPovedá za stratu, zniČenie alebo znehodnotenie Dokuinentov, pokial' tieto neboli
súčast,ou elektronickej
komunikácie, ktorou zabezPeČoval PouŽívatel' plnenie zákonnýclr povinnosií alebo povinností
vyplývajúcich zo
Zmluvy o posl<ytovaní
zdravotnej starosilivosti.

čt, vl
Osobitné ustanovenia o elektronickej komunikácii medzi Zdravotnou poist'ovňou poskytovate1,om
a
1.

2,

PoskYtovatel' Prostredníctvom

..Elektronickej
v Elektronickej pobočke a potvrdí
ich správnost

pobočky doručuje i účtovnécloklady, ktoré vyplní priamo

Touto Zmluvou nie je dotknutá Povinrrost' Poskytovatel'a zasielat' Zdravotnej poist,ovni
originály
Dokumentov, ktorých elel<tronické zasielatrie vylúčiZdravotná poist'ovňa poclmieňkach a rovnopisy
v

Elektronickej pobočky alebo pri ktorých sa tak zmluvhé strany doháánú,

?

zmluvné strany deklarujú, Že pre riadne

a

používania

Úplné doručenie všetkých zúčtovacíchclokladov (tak ako

to
PredPokladá Zmluva o PoskYtovaní zdravotnej starostlivosti), a teda áj pre vykonrnl" r,ňiaoy za poskytnutú
zdravotnú starostlivost', zo
Zdravotnej poist'ovne je''potrebné,'"oý É9.1yt"u""Ě'rj'iirueir Zdravotnej
.strany
Poist'ovni faktÚru a/alebo dávkY elektronicky, spósobom'uvedeným v tejto Zmluve a súčasne
zúčtovacie
dokladY, Pri ktorých sa vYžaduje dclručenie orrginálu (bod 2 tohto článr<Lr
ZmlLvy) poštou ateóó osoone.
4.

Ak je

v Zmluve o PoskYtovani zdravotnej starostlivosti upravené <loručovanie
Dol<umentov medzi Zmluvnými
stranami inak, prednost'rnajú ustanovenia tejto Zmluvy.

čt. vtl

1.

Ak

Spoločnéustanovenia a ochrana osobných údajov

PouŽÍvatel' disponuje softvérovýr-r. vybavením, mobilnou alebo inou
aplikáciou, ktoré umožňujú
elektronickú komunikáciu, so Zdravotnou poist'ovňou priamo z infoimačného
systému používatel,a, móže
doruČovat'DokumentY aj takýmto spÓsobom. Usianovenia te]to Z;lu;y a podmienik
používánia Elektronickej
poboČky primerane platia aj pre elektronickú l<omLrnikaciu
á výuiivanie d,alších' Elektronických služieb
Prostredníctvom softvérovéhovybavenia Používatel'a,mobilnej alebá inej aplikácie.

za používanie prihlasovacích Údajov poltžívatel'om, poverenými osobami alebo
akýmikol,vek
ktorým PouŽÍvatel' Prihlasovacie ťrclaje udelí alebo d,alej áxour<áiver< formou pósr.ýtn", tretími osobami,
u plnom rozsahu
zodPovedá PouŽÍvatel', ktorému boli Prihlasov_acie údáJe vydané Zdravotnou póist,ovnou
alebo ktorý

Prihlasovacie Údaje v Elektronickej pobočke udelil. Používát"t'Ó" zavázuje
chránit,prihlasovacie údaje pred
stratou, odcudzením, znehodnotením a neoprávneným použitím, V prípadó
straty, odcudzenla, znehoc]notenia
alebo neoPrávneného PouŽitia Prihlasovacích údajov je používatel,povinny bez"zbytočnéňoior,ruou
oznámit,
túto skutočnost' Zdravotnej poist'ovni.
Niektoré Elektronické sluŽbY rnÓŽu v súlade s právnymi predpismi
obsahovat, a spracovávat, citlivé osobné
Údaje, z tohto dóvodu je Povinnost'ou Používatel'a v Óo najváčie; molne'1
miere
chránit, sprístupnené osobné

il
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Údaje3 a vYuŽÍvat' ich výlučne v súvislosti s právnym vzt'ahom medzi Používatel'om a Zdravotnou poist'ovňou.

PouŽÍvatel' zodPovedá za riadne nakladanie s osobnými údajmi Používatel'om, Poverenými osobami
a akýmikol'vek osobami, ktorým sprístupní Elektronickú pobočku, V prípade podozrenia, že osobné údaje
Poistencov sú akýmkol'vek spósobom zneužívanéalebo ich ochrana je ohrozená, je používatel'povinňý
vykonat' opatrenia na zamedzenie takémuto zneužitiu/ohrozeniu a bezodkladne oznámjt' uvedenú skutočnost,
Zd ravotnej poist'ovni.
Á

PouŽÍvatel' zodpovedá za obsah, správnost' a úplnost' údajov uvedených v Dokumentoch, ktoré boli zaslané

z jeho Elektronickej pobočky alebo iným spósobom uložené/spracovanév prostredí Elektronickej pobočky a za
akékol'vek Úkony v nej vyl<onané, Používatel'zodpovedá za to, že Dokument obsahujúci právny úkon obŠanuje

Prejav jeho skutočnej a slobodnej vóle a berie na vedomie, že Zdravotná poist'ovňa ho v zmýsle tejto Zmluvy

za lakýIo Právny úkon považuje. Používatel' berie na vedomie, že Dokumenty, ktoré Poverená osoba zašle
Prostredníctvom Elektronickej pobočky Používatel'aa al<ékol'vek iné úkony, ktoré vykoná poverená osoba
v Elektronickej poboČke, považu.je Zdravotná poist'ovňa za Dol<umenty zaslané a úkony vykonané
Používatel'om,

PouŽÍvatel' zodPovedá za správnost' údajov poskytnutých Zdravotnej poist'ovni pri registrácii a pridelení
a udelenÍ d'alŠÍchPrihlasovacích údajov. Akékol'vek zmeny údajov je poÚživatel, povinný bežodkladne oznámit,
Zdravotnej poist'ovni prostredníctvom Elektronickej pobočŘy,

čl. vttt

Bezpečnost' prenášaných údajov
1.

Prostredie Elektronickej gobočky je chránené pted neoprávneným prístupom k informáciám uvedeným
v Elektronickej pobočke, Bližšieinformácie ohl'adom bezp'ečnosti iú uvedené v Podmienkach používania
Elektron ickej pobočky,

2.

Nakol'ko elektronická komunit<ácia tnec]zi Zmluvnými stranarni pri doručovat-rí Dokumentov
a d,alšie Elektronické
sluŽbY sÚ technickY zabezPeČované tret'ou stranou
poskytovatel'onr elektronických komunikačných slLržieb,
ZdravoÍná Poist'ovňa nezodpoveclá za škociu alebo iné ňarteot y, l<toré vznil<nťr používate1,ovi
v clósledku
technickej a|ebo inej Poruchy na strane tohto poskytovatel'a elel<tronických komunikačných
služieb.

3.

ZdravoÍná Poist'ovňa týmto informuje Používatel'a, že elel<trot-tickú konrunikáciu a
c],alšie Elektronicl<é sIužby
medzi Zmluvnými stranami technicky zabezpečuje dodávatel' lT služieb Zdravotnej poist,ovne,
ktorý je zároveň i
sprostredl<ovate|'om, ktorý spracúva osobné úclaje dotknutých osób v znrysle
GDPii,

čt, tx
Trvanie azánlkZmluvy
1.

2.

c.

zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,
Zmluvu je možnéukončit':

a)
b)

písomnou dohodou Zmluvných strán;
PÍsomnou výPoved'ou niekiorej zo Zmluvných strán, a to aj bez udania dóvodu. Výpovedná doba je tri
m.esiace azaČÍnaPlYnút' Prvýrn dňom kalendárneho mesiáca nasledujúceho po
,".iu"i, v ktorom bola
výpoved' doručená druhej Zmluvnej strane.

Zmluva zaniká aj:
a) zánikom PouŽÍvatel'a bez právneho nástupcu, ak je Používate|,om právnická osoba,
b) smrt'ou PouŽÍvatel'a alebo vyhláse ním za mítveho, ak je používatei,om fyzická o.oúu.

čt. x
Záverečné a prechodné ustanovenia

1,

Zmluva nadobúda Platnost' a účinnost'dňom jej podpísania oboma Zmluvnými
stranami.

3zákon o ochrane

oú

llllllllll

2.
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Táto Zmluva sa zároveň považuje aj za dohodu o spósobe doručovania ročnéhozúčtovaniapoistného
elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom podl'a Zákona

o zdravotnom poistení.
J.

Zdravotná poist'ovňa si vyhradzuje právo vykonávat' pravidelnú údržbuElektronickej pobočky, počas ktorej je
Elektronická pobočka nedostupná. Zdravotná poist'ovňa nezodpovedá za škodu spósobenú v dósledku
výpadku siet'ových sluŽieb, ktorých správu nezabezpečuje Zdravotná poist'ovňa a/alebo dodávatel' lT služieb
Zdravotnej poist'ovne a ktoré spósobujú nedostupnost'služieb Elektronickej pobočky pre Používatel'a.

4,

Zmluvu je možnéupravovat' alebo menit' len formou písomných dodatkov po vzájomnej dohode Zmluvných
strán.

5.

Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
51311991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

6.

zákona

č.

V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa z akéhokolVek dóvodu stanú neplatné, neúčinné
alebo nevynútitel'né (obsolentné), nemá to a ani to nebude maI' za následok neplatnost', neúčinnost'alebo
nevynútitel'nost' ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovat', aby bolo
neplatné, neúčinnéalebo nevynútite|'né ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný
obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účela zmysel tejto
Zmluvy musí byt'zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k
nej nedÓjde vóbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinnéhoalebo nevynútitel'ného ustanovenia použijúiné
ustanovenia tejto Zmluvy a ak také nie sú, potom príslušnéustanovenia právnych predpisov, a to vždy také
ustanovenia, ktoré zod povedajú kritériám podl'a predchádzajúcej vety.

7.

Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každúZmluvnú stranu

o

Zmluvné strany vyhlasulú, že si Zmluvu prečítali,porozumeli jej obsahu a na dókaz toho, že zodpovedá ich
slobodnej a vážnej vóli a nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu
podpísali k tomu riadne oprávnení zástupcovia každej Zmluvnej stratry.

9.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že podpisom telto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami zanikajú všetky
Zmluvy uzatvorené medzi Zmluvnými stranami pred podpisom tejto Zmluvy, ktorých predmetom je úpravá
podmienok používaniaElektronickej pobočky medzi Zmluvnými stranami, pričom Prihlasovacie údaje, ktoré
boli Používatel'ovi Zdravotnou poist'ovňou na ich základe vydané, zostávajú nad'alej v platnosti a na ich

v

jednom vyhotovení.

použitie sa primerane vzt'ahujú podmienky dohodnuté v tejto Zmluve,

V Bratislave, dňa

11

. okíóbra 2021

Zdravotná poist'ovňa

lkmw.+,4

oo" 11. októbra2021

používatel'

V_e|^tl
DOVERA zdravotná poist'ovňa, a. s,
lng. Martin Kultan

generálny riaditel'

Bohdanovce
Gamrátová
zástupca - konatel'

