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Zmluva 
o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 

uzavretá v zmysle§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany 

Zdravotná poisťovňa 
obchodné meno . 
sídlo· 
IČO : 
registrácia: 

zastúpená: 
kód poisťovne: 

(ďalej len "Zdravotná poisťovňa" ) 

Používate l' 

(ďa lej len "Zmluva") 

DÔVERA zdravotná pOisťovňa . a. s. 
E1nstemova 25, 851 01 Brat1slava 
35 942 436 
zapísaná v Obcl1odnom reg1stn Okresného súdu BratiSlava l , oddiel: Sa, vložka 
č íslo : 3627/B 
Ing. Martin Kultan , generálny riadi tel' 
24 

meno a priezvisko l obchodné meno: 
miesto podnikania l sídlo: 

OBEC HORNÉ NASTICE 
75, 9564 1 HORNÉ NAŠTICE 
00310433 IČO: 

zastúpený: 

(ďaleJ len "Používate!" ) 

(Zdravotná poistovňa a Pou.livate ľ ďalej aj ako .,Zmluvné strany") 

Čl. l 
Vymedzenie pojmov a súvisiace ustanovenia 

Na účely tejto Zmluvy: 

1. Dokumentom je : 
a) listina, tlačivo alebo písomne zachytená 1nformác1a, LäSielaná druhej Zmluvnej strane v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, metod1ckým1 usmernemami orgánov vereJnej správy (napr. 
Uradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou , Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky) 
alebo uzatvorenou Zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti , alebo na ich základe , ktorej zaslanie 
Elektronická pobočka umožňuje, 

b) akákol'vek iná listina, tlačivo alebo inak zachytená informácia, ktorú ktorákol'vek Zmluvná strana vloži do 
Elektronickej pobočky, zašle cez Elektron ickú pobočku druhej Zmluvnej strane. generuje v Elektronickej 
pobočke a/alebo ju v Elektronickej pobočke uschová za iným účelom ako je uvedené v písmene a) (ďalej 
len .. Dokument") 

Zdravotna poist'ovňa v Podmienkach poulívania Elektronickej pobočky uvádLa, ktoré Dokumenty môžu 
Zmluvné strany elektronicky prostredníctvom ElektronickeJ pobočky zas1el ať, generovať alebo uschovával' 
alebo inak elektronicky spracovávať. 

2. Elektronickou pobočkou je aplikácia ZdravotneJ poisťovne prístupná na Internete, cez softvérové vybaven1e 
Použivatel'a , pripadne cez mobilnú alebo inú aplikáciu , kde sú pristupné údaje Pou živatel'a alebo iné údaje a 
informácie určené pre Použivatel'a a 

a) prostredníctvom ktorej sú Zmluvné strany oprávnené elektronicky zas1elať Dokumenty tak . aby bolo mo.lné 
zachytil' obsah Dokumentu , čas odoslania Dokumentu a jed noznačne určit' osobu, ktorá Dokument 
odoslala , 

b) využívať ďalšie Elektronické služby (ďalej len "Elektronická pobočka") . 

3. Elektronickou službou alebo funkcionalitou je akákol'vek funkcionalita , nástroj či aplikácia. ktorej využitie 



1111 ll l ll ll 
(253) 8588005854 05459055679 

4. Dokument odosielaný Zdravotnou poisťovňou sa považuje za doručený Používatel'ovi v okamihu jeho riadneho 
zobrazenia a uloženia v Elektronickej pobočke . o čom bude Používate!' informovaný. 

5. Pou2ívatel' je povinný zasielal' Dokumenty prostredníctvom Elektronickej pobočky spôsobom a vo forme, ako mu 
to Elektronická pobočka umožňuje a podl'a Podmienok používania Elektronickej pobočky. Používate!' je povinný 
zachoval' spôsob a form u odosielania Dokumentov. ak ich určuje všeobecne záväzný právny predpis alebo 
metodické usmernenie orgánu verejnej spravy (napr. Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivost'ou , 
Ministerstvo Ldravotnictva Slovenskej republ1ky). 

6. Dokumenty odoslané prostredníctvom Elektronickej pobočky nie je možné po ich úspešnom doručení dodatočne 
menil' alebo dopÍňat' . Oprava je možná len prostredníctvom opravného alebo dodatočne zaslaného Dokumentu, 
pokial' to povaha Dokumentu. všeobecne záväzné právne predpisy alebo ustanovenia uzavretej Zmluvy 
o poskytovaní zdravotnej starostl ivosti pripúšťajú . 

7. Používate!' vyhlasuje. že Dokumenty odoslané cez Elektronickú pobočku a/alebo vložené alebo uschované 
Pou2ívatel'om v prostredí Elektronickej pobočky sú Dokumenty. ktorých charakter je daný výl učne charakterom 
právneho vLI'ahu Pou.21vatel'a a Zdravotnej po1stovne. pričom súčasne vyhlasuje , že v plnom rozsahu 
zodpovedá za 1ch obsah a je si vedomý toho, že tento obsah nesmie súvisiet' s trestnou am protiprávnou 
činnost'ou Používatel'a alebo akejkol'vek tretej osoby, za čo týmto preberá zodpovednost'. Zdravotná poist'ovňa 
nezodpovedá za stratu. zničenie alebo znehodnotenie Dokumentov, pokial' tieto neboli súčasťou elektronickej 
komunikácie , ktorou zabezpečoval Používate!' plnenie zákonných povinností alebo povinností vyplývajúcich zo 
Zmluvy o poskytovani zdravotnej starostlivosti. 

Čl. Vl 

Osobitné ustanovenia o elektronickej komunikácii medzi Zdravotnou poist'ovňou a Poskytovatel'om 

1. Poskytovatel' prostredníctvom Elektronickej pobočky doručuje i účtovné doklady, ktoré vyplni priamo 
v Elektronickej pobočke a potvrdi ich správnos!'. 

2. Touto Zmluvou nie je dotknutá povinnost' Poskytovatel'a zasielal' Zdravotnej poist'ovni originály a rovnopisy 
Dokumentov, ktorých elektronické Lasielanle vylúči Zdravotná poisťovňa v Podmienkach používania 
Elektronickej pobočky alebo pri ktorých sa tak Zmluvné strany dohodnú 

3. Zmluvné strany deklarujú , že pre nadne a ľlplné doručen1e všetkých zúčtovacích dokladov (tak ako to 
predpokladá Zmluva o poskytovani zdravotnej starostlivosti), a teda aj pre vykonanie úhrady za poskytnutú 
Ldravotnú starostl ivost' zo strany Zdravotnej poist'ovne je potrebné, aby Poskytovatel' doručil Zdravotnej 
poisťovni faktúru a/alebo dávky elektronicky, spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a súčasne zúčtovacie 
doklady, pri ktorých sa vyžaduje doručenie originálu (bod 2 tohto článku Zmluvy) poštou alebo osobne. 

4 Ak je v Zmluvo o poskytovani Ldravotnej starostlivosti upravené doručovanie Dokumentov medzi Zmluvnými 
stranami inak, prednost' majú ustanovenia tejtO Zmluvy. 

Čl. VIl 
Spoločné ustanovenia a ochrana osobných údajov 

1. Ak Použ ivate ľ disponuje softvérovým vybavením, mobilnou alebo inou aplikáciou, ktoré umožňujú 
elektromckú komunikáciu so Zdravotnou po1sťovňou priamo z informačného systému Používatel'a, môže 
doručovať Dokumenty aj takýmto spôsobom. Ustanovenia tejto Zmluvy a Podmienok používania Elektronickej 
pobočky primerane platia aj pre elektron1ckú komunikáciu a využívanie ďalších Elektronických služieb 
prostredníctvom softvérového vybavenia Poživatel'a, mobilnej alebo inej aplikácie. 

2. Za používanie Prihlasovacích údajov Používatel'om, Poverenými osobami alebo akýmikoľvek tretími osobami. 
ktorým Používate!' Prihlasovacie údaje udelí alebo ďalej akoukol'vek formou poskytne , v plnom rozsahu 
zodpovedá Používate!', ktorému boli Prihlasovacie údaje vydané Zdravotnou poisťovňou alebo ktorý 
Prihlasovacie údaje v Elektronickej pobočke udelil. Používate!' sa zaväzuje ch rániť Prihlasovacie údaje pred 
stratou , odcudzením, znehodnotením a neoprávneným použitim. V prípade straty, odcudzema, znehodnotenia 
alebo neoprávneného použitia Prihlasovacich Lldajov je Používate!' povinný bez zbytočného odkladu oznámit' 
túto s kutočnosť Ldravotnej po1s ťovn1. 

3. Niektoré Elektronické slu.2by mô.2u v súlade s právnymi predpismi obsahovať a spracovávať citlivé osobné 
údaje. z tohto dôvodu je povinnosťou Použivatel'a v čo najväčšej možnej miere chránil' sprístupnené osobné 

4 
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údaje3 a využívať ich výlučne v súvislosti s právnym vzťahom medzi Použivatel'om a Zdravotnou poisťovňou . 
Používate!' zodpovedá za riadne nakladanie s osobnými údajmi Pou/ívatcrom. Povereným' osob<1m1 
a akýmikol'vek osobami , ktorým sprístupn i Elektrontcku pobočku . V prípado podozrenia, že osobné tJdi'lJe 
poistencov sú akýmkol'vek spôsobom Lneu.Livané alebo tch ochrana JC ohroLená, je Pou.l ívatel' povmný 
vykonať opatrenia na zamedzenie takémuto Lneužtttu/ohroLentu a bezodkladne OLnámtľ uvedenú skutočnost' 
Zdravotnej poisťovni. 

4. Používate!' zodpovedá za obsah, správnosť a úplnosť údajov uvedených v Dokumentoch, ktoré boli Laslané 
z jeho Elektronickej pobočky alebo iným spôsobom uložené/spracované v prostredí Elektronickej pobočky a za 
akékol'vek úkony v nej vykonané. Používate!' zodpovedá za to. že Dokument obsahujúci právny úkon obsahuje 
prejav jeho skutočnej a slobodnej vôle a berie na vedomie. 2e 7dravotná poisťovňa ho v zmysle tejto 7mtuvy 
za takýto právny úkon považuje. rouživater bene na vedomte, 2e Dokumenty. ktore Pove rená osoba zašle 
prostredníctvom Elektronickej pobočky Použivatel'a a akékol'vek 1né úkony, ktoré vykoná Poverená osoba 
v Elektronickej pobočke , považuje Zdravotná potsťovňa za Dokumenty zaslané a úkony vykonané 
Používatel'om. 

5. Používate!' zodpovedá za správnosť údajov poskytnutých Zdravotnej po isťovni pri registrácii a pridelení 
a udelení ďalšieh Prihlasovacich údajov. Akékol'vek zmeny údajov je Používate!' povinný bezodkladne oznámiť 
Zdravotnej poisťovni prostredníctvom Elektronickej pobočky. 

Č l. VIli 
Bezpečnosť prenášaných údaj ov 

1. Prostredie Elektronickej pobočky je chránené pred neoprávneným prístupom k informáciám uvedeným 
v Elektronickej pobočke . Bližšie informácie ohľadom bezpečnosti sú uvedené v Podmienkach používania 
Elektronickej pobočky. 

2. Nakol'ko elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stri'lnamt pn doručovan í Dokumentov a ďalšie Elektronické 
služby sú technicky zabezpečované treťou stranou poskytovatelom elektrontckyctl komunikačných služteb. 
Zdravotná potsťovňa nezodpovedá La Skodu alebo tné následky, ktoré vzntknu Pou2ivatelovt v dôsledku 
technickej alebo inej poruchy na strane tohto poskytovatel'a elektronických komunikačných služieb. 

3. Zdravotná poisťovňa týmto informuje Používatel'a , že elektron ickú komunikáciu a ďalšie Elektronické služby 
medzi Zmluvnými stranami technicky zabezpečuje dodávate!' IT služieb Zdravotnej poist'ovne, ktorý je zároveň 1 
sprostredkovatel'om, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o ochrane OÚ. 

Č l. IX 
Trvanie a zánik Zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú . 

2. Zmluvu je možné ukončiť : 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán ; 
b) písomnou výpoveďou niektorej zo Zmluvných strán. a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je tri 

mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárnetlO mes1aca nasledujúceho po mesiaci. v ktorom bola 
výpoveď doručena druhej ZmluvneJ strane. 

3 Zmluva zantká aj· 
a) zánikom Používatel'a bez právneho nástupcu , ak je Používatel'om právnická osoba, 
b) smrťou Používatel'a alebo vyhlásením za mŕtveho , ak je Používatel'om fyzická osoba. 

Č l. x 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

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

za kon o ochrane OU 
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umoznuJe pre Používatel'a Elektronická pobočka (ďalej len .. Elektronická služba" alebo .. Funkcionalita"). 
Zoznam Elektronických služieb, ktoré sú Používatel'ovi k dispozícii, spôsob a podmienky ich využívania 
oznamuje a uvádza Zd ravotná poisťovňa Používatel'ovi v Podmienkach používania Elektronickej pobočky . 

4. Platitel'om je platitel' pOistného na verejné zdravotné porstenie , t.j . zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná 
osoba a iná osoba určena v Zákone o zdravotnom poistení (ďalej len .. Piati tel"'). 

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

a) pri elektronickom zasielaní Dokumentov podl'a tejto Zmluvy, určujú najmä spôsob odosielania Dokumentov 
a formu odosielaných Dokumentov, 

b) pri využívani ďalšieh Elcktronrckýcll služieb (ďalej len "Podmienky používania Elektron ickej pobočky") . 

F'odmrenky používanra ElektronickeJ pobočky sú zvereJnené v Elektronickej pobočke Poživatel'a. Podmienky 
používania Elektronickej pobočky má Zdravotná poisťovňa právo zmeniť, pričom každú zmenu Zdravotná 
poisťovňa oznámi v Elektronrckej pobočke . Používate!' sa zaväzuje dodržiavať Podmienky používania 
Elektronickej pobočky odo dňa ich zverejnenia v Elektronickej pobočke. 

6. Poskytovatel'om je poskytovateľ zdravotnej starostl ivosti podl'a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovatel'och 
zdravotnej starostlivosti . zdravotníckych pracovníkoch. stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a 
doplnen i niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len "Poskytovatel"). 

7. Používatel'om je Platitel' a/alebo Poskytovater a/alebo tretia osoba v inom právnom postavení. k tory na základe 
tejto Zmluvy využíva služby Elektronickej pobočky (ďalej len ,.Používate!"'). Pokial' je Použfvatel' iba Platite l'om, 
nevzťahujú sa na neho ustanovenia článku Vl Zmluvy, ani iné ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sú svojím 
charakterom jednoznačne určené iba pre Poskytovatel'a. 

8. Poverenou osobou je tretia osoba , ktorá na základe splnomocnenia alebo akejkol'vek dohody s Používa tel'om: 

a) zabezpečuje pre Používatera (v jeho rnene a na jeho účet) plnenie jeho zákonných a/alebo zmluvných 
povinností voči Zdravotnej poisťovni a za týrnto účelom elektronicky komunikuje v mene a na účet Používatel'a 
so Zdravotnou poisťovňou a/alebo 

b) využíva v mene a na účet Používatcl'a ďalšíc Elektronické služby určené pre Používatel'a (ďalej len 
"Poverená osoba"). 

9 . Preberací protokol je dokument, ktorým Používate!' potvrdí prevzatie Prihlasovacích údajov, ktoré mu pridelila 
priamo Zdravotná poisťovňa (ďa l ej len ,.Prcbcrací protokol"). V prípade Prihlasovacích údajov, ktoré udel'uje 
sám Používate!' v ElektronickeJ pobočke . Prcbc rací protokol nahrádza informácia zobrazená priamo 
v Elektronickej pobočke. 

1 O. Prihlasovacie údaje sú údaje vymenované v Preberacom protokole alebo udelené Používatel'om v Elektronickej 
pobočke, ktoré slúžia Používatel'ovi na účely vstupu do Elektronickej pobočky, a ktoré vydáva Zdravotná 
poisfovňa Používatel'ovi za podmienok uvedených ďalej v Zmluve (ďalej len "Prihlasovacie údaje"). 

11. Zákon o zdravotnom poistení je zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 
95/2002 Z. z. o poist'ovníctve a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (ďa lej len 
.. Zákon o zdravotnom poisten í") 

12. Zákon o ochrane osobných udajov je zákon č 122/2013 Z. L o ochrane osobných udajov a o zmene 
a doplnení niektorych zákonov (ďalej len .,Zákon o ochrane OÚ"). 

13. Zmluva o poskytovani zdravotnej starostlivosti je zmluva uzatvorená medzí Zdravotnou poist'ovňou 

a Poskytovatel'om podl'a ustanovenia § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poist'ovniach , dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďa lej len 
.. Zmluva o poskytovaní zdravotnej sta rostlivosti"); 

14. Zákon o poskytovatel'och je zákon č. 578/2004 Z.z o poskytovatel'och zdravotnej starostlivosti. zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organrzáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisoch (ďalej len .. Zákon o poskytovatel'och"). 

') 
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Účel Zmluvy 

Účelom Zmluvy je zefektívni l' vzájomnu komunikáciu medLi Zmluvnými stranami , v súlade s pla tnou právnou 
úpravou reali.wval' VLájomné doručovanie Dokumentov elektronrcky prostredníctvom Elektronickej pobočky 
a sprístupnil' Poživatel'ovi ďalšie Elektronrcké služby. 

Čl. 111 
Predmet Zmluvy 

Predmetom Zmluvy je dohoda o právach a povinnostiach Zmluvnych strán: 

a) pri elektronickom zasielaní Dokumentov prostredníctvom ElcktronrckCJ pobočky . softvérového vybavenia 
Poživateľa , pripadne mobilneJ alebo rnej aphkácre, 

b) pri využívani ďalšieh Elektronických služieb, 

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

Čl. IV 
Registrácia Použivatel'a a formy získan ia Prihlasovacích údajov Požívatel'om 

Používate!' sa za účelom využívania služieb ElektronrckeJ pobočky registruje prostredníctvom webovej stránky 
Zdravotnej poist'ovne www.dovera.sk alebo na registráciu využije iné komunikačné kanály určené Zdravotnou 
poisťovňou . 

2. Na základe reg istrácie Používatel'a prideli Zd ravotná porst'ovňa Použivatel'ovr Pnhlasovacie údaje. Na základe 
žiadosti Používatel'a pridelí Zdravotná poist'ovr'ía Používatel'ovr ďal šre Prihlasovacre údaje. a to aj pre Poverené 
osoby. Používate!' môže súčasne sám udelovar ďalšrc Pnhlasovacre údaJe aJ Povereným osobám pnamo 
v Elektronrckej pobočke. Rozsah a podmienky pndelenra Pnhlasovacich udajov a udel'ovanra ďa l šieh 
Prihlasovacich údajov sú určené v Podmienkach použ.rvanra Elcktronrckej pobočky 

3. Používate!' môže na základe Prihlasovacich údajov využíval' Elektronrcké služby v role Platiter a/alebo 
Poskytovate l'. Aktivácia alebo zrušenie Prihlasovacich údajov Použ ivatel'a pre každú z uvedených roli sa 
uskutočni na základe požiadavky Používatel'a zadanej buď pri registrácii alebo kedykol'vek neskôr v sulade 
s Podmienkami používania Elektronickej pobočky. 

4. Používate!' môže na základe rozhodnutia Zdravotnej poisťovne použiť Prihlasovacie údaje aJ na vstup do ďalš ieh 
samostatných elektronických aplikácri, ktoré nie sú súčasrou Elektronickej pobočky . 

Čl. v 
Písomná forma Dokumentov a ich doručovan ie 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že clektronrcká komunikácia pod l' a Zmluvy nahrádza listrnnú podobu 
doručovaných Dokumentov v zmysle ustanoven i Občranskeho 7ákonn ika 1. 7ťlkona o učtovn ictve a rnych 
všeobecne závazných právnych predprsov a/alebo ;mluv uLatvorenych me<iLr Zdravotnou por s t ovňou 

a Použivatel'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 určenú pre doručovanie zásielok . 

3. Dokument odosrclaný Používatel'om sa považuje za doručený v okamihu jeho riadneho zobrazenia a uloženia 
v Elektronickej pobočke . Zdravotná poisťovňa v Podmienkach použivanra Elcktronrckej pobočky urči typy 
Dokumentov, ktorých doručenie bude Pouiívaterovi oLnarnovar formou elektronrckého oznámenra, v týchto 
prípadoch sa považuje Dokument za úspešne doručený v momente. keď Používate!' obdrži elektronické 
oznámenie o jeho úspešnom doručení. 

1 V 7myslo § 40 od s d .tóko no č . 110/ 196 -1 Z b Obč•anskcho I'Óko •1nik a v Lnon i nos k o r § ic h P"Odp•sov JO pisomná fo rmo .c:och ovnná, a k JO p róvny u kon 

uskutočnený elcktronrckými prostriedkami , ktoré umožňujú zachyten1e obsahu pravncho ukonu a určenre osoby. ktora právny úkon urobrla . 
· V <mysle § 31 ods. 2 zákona č . 431/2002 z. z. o učtovnictve v zneni neskorš1ch predpiSOv v nadvá..:nos11 na§ 3 1 ods. 4 uvedeného z.ákona p1somná ar 

tochn•cká (ele ktro mcká) form a učtovn}tch z.áLnamov JC rovnocenná. pnčom tcchmckó form u mus i umo1r'\o vat prc "Vcdc m c d o pisornnCJ formy (tlač). 

prevedenre do pisomner podoby sa nevyžaduJe pn podprsovom zá;namc Podp1sovym ; ;i;namom sa podľa tohto ;akona rozum1e učlovný (87nam 
ktoreho obsahom Je vlastnorucny podprs. alebo obdobny preuka7atelny uctovny ;amarn nanral1laJucr vlastnorucry podprs v lerhnrcke) forme N;~ obrelvP 
formy podp1:50vOho /'t:~l'f,dlllU ~d pnlO•Tl pnh hdd<.t rovnr1.._u t1 o t.N.ht' '")od m u.· u jJUuht lltl '"lt'~1t: )\ O t.• ~c_t vyit10•JJC vlo~ :,tnwuť.uy ._,w~~~ 
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2. Tato Zmluva sa zá roveň povazuje aj za dohodu o spôsobe doručovan ia ročného zúčtovan ia pois tného 
elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa Zákona 
o zdravotnom poistení. 

3. Zdravotná poisťovňa si vyh radzuje právo vykonávať pravidelnú údržbu Elek tron ickej pobočky, počas ktorej je 
Elek tronická pobočka nedostupná . Zdravo tná po isťovňa nezodpovedá za škodu spôsobenú v dôsledku 
výpadku s ieťových služieb , ktorých správu nezabezpečuje Zdravotná po i sťovňa a/alebo dodávate!' IT služieb 
Zdravotnej poisťovne a ktoré spôsobujú nedostupnos ť služieb Elektronickej pobočky pre Použ ivatel'a . 

4 . Zmluvu je možné up ravovať alebo men i ť len formou písomných dodatkov po vzájomnej dohode Zmluvných 
st rán . 

5. Práva a povinnost i neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami záko na 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov. 

č . 

6. V prípade , že niektoré ustanoven ia tej to Zmluvy SLI alebo sa z akéhoko l'vek dôvodu stanú neplatné , neúčinné 
alebo nevynútitel'né (obsolentné) , nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúč i nnosť alebo 
nevynútite l'nosť ostatných ustanoveni Zmluvy . Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokova ť , aby bolo 
nep latné , neúčinné alebo nevynútitel'né ustanovenie písomne nahradené iným ustanoven ím , ktorého vecný 
obsah bude zhodný a lebo čo najviac podobný ustanoveniu , ktoré je nahradzované, pr i čom účel a zmysel tejto 
Zmluvy musi byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad , že k 
nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného , neúčinného alebo nevynútitel'ného ustanovenia pou žijú iné 
ustanovenia tejto Zmluvy a ak také nie sú, potom príslušné ustanovenia právnych predpisov, a to vždy také 
ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podl'a predchádzajúcej vety . 

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre ka2dú Zmluvnú stranu v jednom vyhotovení. 

8. Zm luvné strany vyhlasujú , že si Zmluvu prečí tali , porozume li jej obsahu a na dôkaz toho, že zodpoveda ich 
slobodnej a vážnej vôli a nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu 
podpísali k tomu riadne oprávnení zás tupcovia každej Zmluvnej strany. 

9. Zmluvné strany sa zároveň dohodl i, že podpisom tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami zanikajú všetky 
Zmluvy uzatvorené medzi Zmluvnými stranami pred podpisom tejto Zmluvy , ktorých predmetom je úprava 
podmienok pouL. ívania lektronickej pobočky medLI Zmluvnými stranami , pri čom Prihlasovacie udaje, ktoré 
boli Pou žívatel'ovi Zdravotnou po i sťovňou na 1ch Láklade vydané , Lostávajú naďalej v platnosti a na ich 
použitie sa primerane vzťahujú podmienky dohodnuté v tej to Zmluve. 

V Bratis lave , dňa 13. apríla 20 16 

Zdravotná poisťovňa 

DÔVERA zdravotná poisťovňa , a. s. 
Ing . Martin Kullan 
generalny nad itcl' 

Používate l' 
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