
Zmluvné strany

Zdravotná poist'ovňa
obchodné meno :

sídlo:
tČo:
registrácia:

zastúpená:

kÓd poist'ovne:

(d'alej len,,zdravotná poist'ovňa")

UŽívate!'
meno a priezvisko / obchodné meno:
miesto podnikania / sÍdlo:
tČo:
zastúpený:

(d'alej len,,uŽívatel"')

oBEc ZÁHoRcE
1,99106 ZÁHoRcE
003í 9694
Branislav Kázmer

Zmluva
o elektronickej komunikácii

uzavretá v zmysle $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka
(d'alej len ,,zmluva")

DÓVERA zdravotná poist'ovňa, a. s.
Einsteinova 25,851 01 Bratislava
35 942 436
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa,
vloŽka číslo: 362718
Mgr. Janette Kamasová, manaŽérka odboru kancelárie GR _ na základe
poverenia
24

(zdravotná poist'ovňa a uŽÍvatel'd'alej aj ako ,,zmluvné strany")

čl. t
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto zmluvy:

1. Dokumentom je listina, tlačivo alebo písomne zachytená informácia, zasielaná druhej zmluvnej strane
v sÚlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi, metodickými usmerneniami orgánov verejnej
správy (napr. Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivost'ou) alebo uzatvorenou zmluvou
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorej zaslanie elektronická pobočka umoŽňuje (d'alej len
,,dokument"). Zdravotná poist'ovňa v elektronickej pobočke uvádza, ktoré dokumenty mÓŽe uŽívatel
zasielat' prostred n íctvom elektron ickej pobočky elektron icky'

2. Elektronickou pobočkou je aplikácia zdravotnej poisťovne prístupná na www'dovera.sk alebo cez
softvérové vybavenie uŽívateÍa' kde sÚ prístupné dáta uŽívatel'a a prostredníctvom ktorej sú zmluvné
strany oprávnené elektronicky zasielat'dokumenty tak, aby bolo moŽné zachytit'obsah dokumentu, čas
odoslania dokumentu a jednoznačne určit' osobu, ktorá dokument odoslala (d'alej len ,,elektronická
pobočka").

3' Platitel'om je platitel' poistného na verejné zdravotné poistenie' t. j. zamestnávatel'' samostatne zárobkovo
činná osoba a osoba podl'a $ '11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení (d'alej len ,,platitel"').

4. Podmienky elektronickej komunikácie sú pravidlá, ktoré podrobnejšie upravujÚ práva a povinnosti
zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov podl'a tejto zmluvy, určujÚ najmá spÓsob
odosielania dokumentov, formu odosielaných dokumentov, funkcionality elektronickej pobočky a pod.
(d'alej len ,,podmienky elektronickej komunikácie"). Podmienky elektronickej komunikácie sÚ uvedené
v elektronickej pobočke uŽÍvatel'a. Podmienky elektronickej komunikácie má zdravotná poist'ovňa právo
zmenit', pričom kaŽdú zmenu zdravotná poist'ovňa oznámi v elektronickej pobočke' UŽívatel' sa zavázuje
dodrŽiavat' pod m ien ky elektron ickej kom u n ikácie.

5. Poskytovatel'om je poskytovatel' zdravotnej starostlivosti podl'a zákona č. 57812004 z. z.
o poskytovatel'och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
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8.

zdravotníctve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoršÍch predpisov (d'alej len
,,poskytovatel"').

Poverenou osobou je tretia osoba, ktorá na základe splnomocnenia alebo dohody s uŽívatel'om
zabezpečuje pre uŽívatel'a plnenie jeho zákonných a/alebo zmluvných povinností voči zdravotnej
poist'ovni a za týmto účelom elektronicky komunikuje v mene a na účet uŽívatel'a so zdravotnou
poist'ovňou (d'alej len ,,poverená osoba").

Preberací protokol je dokument, ktorým uŽívate|' potvrdí prevzatie prihlasovacích Údajov, ktoré mu
pridelila zdravotná poist'ovňa (d'alej len ,,preberací protokol").

Prihlasovacie Údaje sÚ údaje vymenované v preberacom protokole, ktoré slúŽia uŽívatelovi na Účely
vstupu do elektronickej pobočky, a ktoré vydáva zdravotná poist'ovňa uŽívatel'ovi za podmienok
uvedených d'alej v zmluve (d'alej len ,,prihlasovacie údaje").

UŽívatel'om je platitel' aialebo poskytovatel'' ktorý na základe tejto zmluvy vyuŽíva sluŽby elektronickej
pobočky (d'alej len ,,uŽívatel"'). Pokial' je uŽívatel' iba platitel'om, nevzt'ahujÚ sa na neho ustanovenia
článku Vlll zmluvy, ani iné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré sÚ svojím charakterom jednoznačne určené
iba pre poskytovatel'a.

Zákon o zdravotnom poistení je zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o Zmene a doplnení
zákona č. 9512002 Z. z. o poist'ovníctve a ozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o zdravotnom poistení").

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 poisťovniach, dohl'ade
nad zdravotnou starostlivost'ou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorŠích predpisov
(d'alej len,,zmluva o poskytovanÍ zdravotnej starostlivosti").

Čl' ll
Účelzmtuvy

Účelom zmluvy je zefektívniť vzájomnÚ komunikáciu medzi zmluvnými stranami a v súlade s platnou právnou
Úpravou realizovat'vzájomné doručovanie dokumentov elektronicky prostrednÍctvom elektronickej pobočky.

čl. tll
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán prt elektronickom zasielaní
dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky alebo prostredníctvom softvérového vybavenia uŽívatel'a
a podl'a podmienok Špecifikovaných v ustanoveniach tejto zmluvy.

cl. lv
Reg istrácia uŽívatel'a

UŽívatel' sa na účely elektronického zasielania dokumentov cez elektronickú pobočku registruje na
webovej stránke zdravotnej poist'ovne www'dovera.sk.

Na základe registrácie uŽívatel'a pridelí zdravotná poist'ovňa uŽÍvatel'ovi prihlasovacie údaje, ktoré
aktivuje v prípade, ak uŽívatel' doručí zdravotnej poist'ovni vlastnoručne podpísanú zmluvu a preberací
protokol.

Na základe Žiadosti uŽívatel'a pridelí zdravotná poist'ovňa uŽÍvatel'ovi d'alŠie prihlasovacie Údaje, a to
v rozsahu a za podmienok určených v podm|enkach elektronickej komunikácie.

Za používanie prihlasovacÍch Údajov uŽívatel'om, jeho zamestnancami alebo akýmikol'vek tretími
osobami, ktoým uŽívatel' prihlasovacie údaje d'alej poskytol, v plnom rozsahu zodpovedá uŽívateť,
ktorému boli prihlasovacie údaje vydané zdravotnou poisťovňou podl'a zmluvy. UŽÍvatel' sa zavázuje
chránit' prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením, znehodnotením a neoprávneným pouŽitím.
V prípade straty, odcudzenia, znehodnotenia alebo neoprávneného pouŽitia prihlasovacích údajov je
uŽívatel' povinný bez zbytočného odkladu oznámit'túto skutoinost'zdravotnej poisťovnt.

10.

11

4.
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7.

8.

1.

UŽívatel' mÓŽe na základe pridelených prihlasovacích údajov vyuŽívat' sluŽby elektronickej pobočky v roli
platitel' a/alebo poskytovatel'. Zdravotná poist'ovňa aktivuje prihlasovacie Údaje uŽívatel'a pre kaŽdÚ
z uvedených rolí, t. j. pre platitel'a alalebo pre poskytovatel'a, a to na základe poŽiadavky uŽÍvatel'a
zadanej bud'pri registrácii alebo kedykol'vek neskÓr prostredníctvom elektronickej pobočky.

Zdravotná poist'ovňa deaktivuje prihlasovacie údaje na základe Žiadosti uŽívatel'a. Zdravotná poist'ovňa
má právo deaktivovat' prihlasovacie Údaje pridelené uŽÍvatel'ovi aj v prípade straty, odcudzenia
prihlasovacÍch Údajov, podozrenia na pouŽitie prihlasovacích Údajov uŽívatel'om a/alebo tret'ou osobou
V rozpore so zmluvou alalebo podmienkami elektronickej komunikácie, alebo v prípade podozrenia zo
zneuŽitia prih lasovacích Ú dajov uŽ ívatel'om a/alebo tret'ou osobou.

V prípade, ak vŠetky prihlasovacie údaje uŽívatel'a boli deaktivované a sÚČasne uŽívatel' nepoŽiadal
o pridelenie nových prihlasovacích Údajov v lehote 6 mesiacov odo dňa deaktivácie posledných
prihlasovacích údajov, táto zmluva zanlká' Platnost' úkonov uskutočnených do momentu zániku zmluvy
elektronickou formou prostredníctvom elektronickej poboČky uŽívatel'a tým nie je dotknutá.

UŽívatel' zodpovedá za správnost' Údajov poskytnutých zdravotnej poist'ovni pri registrácii' Akékol'vek
zmeny Údajov je uŽívatel' povinný bezodkladne oznámit' zdravotnej poist'ovni prostrednÍctvom
elektron ickej pobočky.

Čl. v
Písomná forma dokumentu

Zmluvné strany berÚ na vedomie, Že elektronická komunikácia podl'a zmluvy nahrádza listinnú podobu

dorucovaných dokumentov vzmysle ustanovení obČianskeho zákonníka l, zákona o Účtovníctve 2 
a

iných všeobecne závázných právnych predpisov a/alebo zmlÚv uzatvorených medzi zdravotnou
poist'ovňou a uŽívatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Že dokument doručený prostredníctvom elektronickej poboČky budÚ
povaŽovat'za rovnocenný s dokumentom zaslaným poštou na adresu trvalého pobytu, sídla alebo adresu
dohodnutú medzi zmluvnými stranami ako adresu určenú pre doručovanie zásielok.

Čl. vl
Forma elektronickej komunikácie

UŽívatel' je povinný zasielat' dokumenty prostredníctvom elektronickej pobočky spÓsobom a Vo forme,
ako mu to elektronická pobočka umoŽňuje a podl'a podmienok elektronickej komunikácie. UŽívatel' je
povinný zachovat' spÓsob a formu odosielania dokumentov, ak ich urČuje vŠeobecne závázný právny
predpis alebo metodické usmernenie orgánu verejnej správy (napr. Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou
starostlivost'ou).

UŽívatel'zodpovedá za správnost'a úplnost'Údajov uvedených v dokumentoch, ktoré boli zaslané z jeho
elektronickej poboČky. UŽívatel' zodpovedá za to, Že dokument obsahujúci právny úkon obsahuje prejav
jeho skutočnej a slobodnej vÓle.

Dokumenty odoslané prostredníctvom elektronickej poboČky nie je moŽné po ich úspeŠnom doručenÍ
dodatoČne menit' alebo oopínat'. oprava je moŽná len prostrednÍctvom opravného alebo dodatoČne
zaslaného dokumentu, pokial' to povaha dokumentu, všeobecne závázné právne predpisy alebo
ustanoven ia uzavretej zm luvy o poskytovan í zd ravotnej starostl ivosti pripúŠt'aj Ú.

1.

' Vzmysle s 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka vznení neskorších predpisov je písomná Íorma zachovaná, ak je právny úkon
uskutočnený elektronickými prostriedkami, ktoré umoŽňujú zachytenie obsahu práVneho úkonu a určenie osoby, ktorá práVny Úkon urobi|a.

2Vzmysle s 3'1 ods. 2zákonaÓ.431t2oo2 Z. z' oúótovníctve Vznení neskorších predplsov vnadváznosti na s 3'l ods' 4 uvedeného zákona písomná aj

technická (elektronická) foÍma účtovných záznamov je rovnocenná, priiom technická forma musí umoŽňovat' prevedenie do písomnej formy (t|aČ);

prevedenie do písomnej podoby sa nevyŽaduje pri podpisovom zázname' Podpisovým záznamom sa podl'a tohto zákona rozumie účtovný záznam, ktoróho
obsahom je vlastnoručný podpis, alebo obdobný preukázatel'ný Účtovný záznam nahrádzajúci VlastnoruČný podpis V technickej forme. Na obidve formy
podpisového záznamu sa pritom prihliada rovnako a obidve sa mÓŽu pouŽiť na mieste, kde sa vyŽaduje V|astnoručný podpis.

2.

ó.

-3-



ct. vll
Doruěenie elektronického dokumentu

1. Dokument odosielaný uŽívatel'om sa povaŽuje za doručený vokamihu jeho riadneho zobrazenia
a uloŽenia v elektronickej pobočke. Zdravotná poisťovňa v podmienkach elektronickej komunikácie určí
typy dokumentov, ktorých doručenie bude uŽívatel'ovi oznamovat' formou elektronického oznámenia,
v týchto prípadoch sa povaŽuje dokument za úspešne doruČený v momente, ked' uŽÍvatel' obdrŽí
elektronické oznámenie o jeho úspeŠnom doručení.

2- Dokument odosielaný zdravotnou poist'ovňou sa povaŽuje za doručený uŽívatel'ovi v okamihu jeho
riadneho zobrazenia a uloŽenia v elektronickej pobočke, o čom bude uŽívatel'informovaný'

čl. vtll
osobitné ustanovenia o elektronickej komunikácii medzizdravotnou poist'ovňou a poskytovate!'om

1. Ak poskytovatel'disponuje softvérovým vybavením, ktoré umoŽňuje priamu elektronickú komunikáciu so
zdravotnou poist'ovňou, mÓŽe doručovať dokumenty prostredníctvom tohto softvérového vybavenia, a to
počnÚc dňom oznámenia zdravotnej poist'ovne o sprístupnení prepojenia medzi softvérovým vybavením
poskytovatel'a a elektronickou pobočkou zdravotnej poist'ovne. Ustanovenia tejto zmluvy primerane platia
aj pre elektronickú komunikáciu prostrednÍctvom softvérového vybavenia poskytovatel'a.

2' Poskytovatel' prostredníctvom elektronickej pobočky doručuje i účtovné doklady, ktoré vyplní priamo
v elektronickej pobočke a potvrdí ich správnosť. Do účtovného dokladu nedopíňa poradové číslo, účtovný
doklad nepodpisuje a neoznačuje odtlačkom svojej pečiatky'

3. Touto zmluvou nie je dotknutá povinnosť poskytovatel'a zasielat' zdravotnej poist'ovnioriginály a
rovnopisy dokumentov, ktoryich elektronické zasielanie vylúči zdravotná poist'ovňa v podmienkach
elektronickej komunikácie alebo pri ktorých sa tak zmluvné strany dohodnÚ.

4' Zmluvné strany deklarujú, Že pre riadne a úplné doručenie všetkých zÚčtovacÍch dokladov (tak ako to
predpokladá zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti), a teda aj pre vykonanie úhrady za
poskytnutú zdravotnú starostlivost' zo strany zdravotnej poist'ovne je potrebné, aby poskytovatel' doručil
zdravotnej poist'ovni faktÚru a/alebo dávky elektronicky, spÓsobom uvedeným v tejto zmluve a sÚčasne
zÚčtovacie doklady' pri ktoých sa vyŽaduje doručenie originálu (bod 3 tohto článku zmluvy) poštou alebo
osobne.

5' Ak je v zmluve o poskytovanÍ zdravotnej starostlivosti upravené doručovanie dokumentov medzi
zmluvnými stranami inak, prednost'majÚ ustanovenia tejto zmluvy.

cr.lx
Udelenie prístupových práv poverenej osobe

Ak zdravotná poist'ovňa oznámi v podmienkach elektronickej komunikácie moŽnost' elektronickej
komunikácie prostredníctvom poverenej osoby, pridelí zdravotná poist'ovňa poverenej osobe na základe
registrácie poverenej osoby prihlasovacie Údaje' UŽívatel'berie na vedomie, Že pridelenie prihlasovacích
údajov zdravotnou poist'ovňou poverenej osobe neoprávňuje poverenú osobu na vstup do elektronickej
pobočky uŽÍvatel'a, ani na vykonanie akýchkol'vek Úkonov V mene a na úcet uŽÍvatel'a v jeho elektronickej
pobočke' a ani mu takéto Úkony vykonat' neumoŽňuje. Prístup do elektronickej pobočky získa poverená
osoba výlučne na základe Úkonu uŽívatel'a' ktorým je udelenie prístupových práv do elektronickej
pobočky, ktoré uŽívatel'ovi umoŽňuje zdravotná poist'ovňa vykonat' priamo v jeho elektronickej pobočke.
AŽ na základe takéhoto úkonu uŽívatel'a je poverená osoba oprávnená zasielat' dokumenty V mene a na
účet uŽÍvatel'a prostredníctvom jeho elektronickej pobočky. Spolu s udelením prístupových práv
poverenej osobe uŽívatel' zároveň určÍ, aké úkony je poverená osoba oprávnená V mene a na účet
uŽívatel'a vykonat' prostredníctvom jeho elektronickej pobočky.

UŽívatel' v plnom rozsahu zodpovedá za obsah dokumentov, zaslaných z jeho elektronickej pobočky
a za akékol'vek úkony v nej vykonané. UŽÍvatel' berie na vedomie, Že dokumenty, ktoré poverená osoba
zaŠle prostredníctvom elektronickej pobočky uŽívatel'a, zdravotná poist'ovňa povaŽuje za dokumenty
zaslané uŽívatel'om.

UŽívatel' je oprávnený kedykol'vek zrušit' prístupové práva do svojej elektronickej pobočky, ktoré udelil
poverenej osobe. Prístupové práva udelené poverenej osobe tieŽ automaticky zaniknÚ uplynutím
jedného roka odo dňa ich udelenia, pokial' pred uplynutím tejto lehoty uŽívatel' v elektronickej pobočke

3.
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3.

nepotvrdí, že trvá na ich pridelení poverenej osobe. UŽívatel' zároveň berie na vedomie, Že poverená
osoba je oprávnená odmietnut' prístup do elektronickej pobočky uŽívatel'a alebo kedykol'vek zruŠit'
prístupové práva, ktoré jej boli udelené.

cl. x
Bezpeěnost' prenášaných údajov

Prostredie elektronickej pobočky je chránené sluŽbou VeriSign, ktorá bráni neoprávnenému prístupu
k informáciám uvedeným v elektronickej pobočke. SluŽba VeriSign vyuŽíva bezpečnostný systém SSL
Certifikát a prostredníctvom kÓdovania chráni dáta počas e|ektronického prenosu. KaŽdá informácia
v elektronickej poboČke je overovaná systémom a prihlasovacie údaje sú porovnávané s údajmi
konkrétneho uŽÍvatel'a nachádzajÚcimi sa v systéme'

Nakol'ko elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami pri doručovaní dokumentov je technicky
zabezpečovaná tret'ou stranou - poskytovatel'om elektronických komunikačných sluŽieb, zdravotná
poist'ovňa nezodpovedá za Škodu alebo iné následky, ktoré vzniknú uŽívatel'ovi v dÓsledku technickej
alebo inej poruchy na strane tohto poskytovatel'a elektronických komunikačných sluŽieb.

Zdravotná poist'ovňa týmto informuje uŽívatel'a, Že elektronickÚ komunikáciu medzi zmluvnými stranami
technicky zabezpečuje dodávatel' lT sluŽieb zdravotnej poist'ovne, ktorý je zároveň i sprostredkovatel'om,
ktoryÍ spracÚva osobné Údaje dotknutých osÓb vzmysle zákona č' 42812002 Z. z. o ochrane osobných
Údajov v platnom znení.

ct. xl
Trvanie azánikzmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Zmluvu je moŽné ukončit':
a) písomnou dohodou zmluvných strán;
b) pÍsomnou výpoved'ou niektorej zo zmluvných strán, a to aj bez udania dÓvodu. Výpovedná doba je tri

mesiace azačína plynÚt' prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci' vktorom
bola výpoved' doručená druhej zmluvnej strane.

Ak je uŽívatel'om len poskytovatel', zmluva zaniká q.
a) zrušením povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, okrem zruŠenia podl'a $ 17 ods. 1

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;

b) zánikom platnosti povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zmluva zanlká aj spÓsobom uvedeným v článku lV bod 7 " zmluvy.

Čl. xIl
Závereěné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnost'a Účinnost'dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Táto zmluva sa zároveň povaŽuje aj za dohodu o spÓsobe doruČovania ročného zÚčtovania poistného
elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom podl'a zákona
o zdravotnom poistení.

Zdravotná poist'ovňa si vyhradzuje právo vykonávat' pravidelnÚ ÚdrŽbu elektronickej 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 uŽívatel'a.

Zmluvu je moŽné upravovat' alebo menit' len formou písomných dodatkov po vzájomnej dohode
zmluvných strán.

1.

2.

3.

4.

2.

3.
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5. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú prísluŠnými ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V prípade, Že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sÚ alebo sa z akéhokol'vek dÓvodu stanú neplatné,
neÚčinné alebo nevynútitel'né (obsolentné), nemá to a ani to nebude mat' za následok neplatnost',

neúčinnost' alebo nevynÚtitel'nost' ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej
viere rokovat', aby bolo neplatné, neÚčinné alebo nevynútitelné ustanovenie písomne nahradené iným

ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je

nahradzované, pričom Účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda
nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, Že k nej nedÓjde vÓbec, sa na nahradenie neplatného'
neúčinného alebo nevynútitel'ného ustanovenia pouŽijÚ 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.

Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre kaŽdú zmluvnú stranu v jednom vyhotovení.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že si zmluvu prečítali, porozumelijej obsahu a na dÓkaz toho, Že zodpovedá
ich slobodnej aváŽnejvÓlia nebola uzavretá vtiesni aleboza nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu
podpísali k tomu riadne oprávnenízástupcovia kaŽdej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, Že podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami zanikajÚ

vŠetky zmluvy, uzatvorené medzi zmluvnými stranami pred podpisom tejto zmluvy, ktorých predmetom je

úprava podmienok elektronickej komunikácie medzi zmluvnými stranami, pričom prihlasovacie údaje,

kioré boli uŽívatel'ovi zdravotnou poist'ovňou na ich základe vydané, zostávajú nad'alej v platnosti a na

ich pouŽitie sa primerane vzt'ahujú podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

V Bratislave, dňa 11. mája2012

9.

7.

Zdravot, '^oist'ovňa
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