
Zmluva č.: 100031033 o využívaní elektronických služieb ,,Í'*,'
(d'alej len ,,zmluva")

l. čast'

Zmluvné strany

Všeobecná zdravotná poistbvňa , a.s., Mamateyova 17 ,850 05 Bratislava

Zastúpená: JUDr. Zuzanou Zvolenskou,
predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeťkou

osoba poverená podpisom zmluvy: lng. Daša llavská, vedúci odboru (oddelenia) zdravotného poistenia

lčo:ss g37 874 tč opH: sK2022027040

Zapisanáv Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sa, vložka číslo: 3602/8

(d'alej len ,,VšZP")

a

Používatel' - vlastník konta :

Titul Meno a Priezvisko: Mária Baranová

Adresa trvalého bydliska: 035, Baldovce 05304 SK
používatel'ské meno (login): bijacovce E-mail: baranovamaria@azet.sk

Telefón: 053/4599100 Fax: 053/4599'100
pobočka konta: poprad

(d'alej len,,používatel"')

ll. čast'

Predmet zmluvy

1. predmetom tejto zmluvy je využívanie elektronických služieb prostrednícfuom vytvoreného pouŽÍvateIského

konta,

2. VšZp poskytne používatel'ovijednotlivé typy elektronických služieb na základe osobitných ŽiadostÍ.

3, V zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie a používanie elektronických služieb lnternetového

portálu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len ,,Všeobecné podmienky") odovzdá VŠZP

použivatetovi, po schválení žiadosti o poskytnutie konkrétneho typu elektronickej služby, prísluŠný

bezpečnostný predmet,

lll. čast'

Zmluvné podmienky

1. používatel je oprávnený bezpečnostné predmety, vydané podta bodu 3, ll. časti tejto zmluvy, používať počas

doby platnosti tejto zmluvy,

2. používatet v zmysle zákona č. 42812002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

súhlasí so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme VšZP a v informačnom

systéme certifikačnej autority podta Všeobecných podmienok, v rozsahu uvedenom v tejto zmluve, potrebnom

pre využivanie elektronických služieb, vydanie bezpečnostných predmetov a cerlif]kátov počas doby platnosti

tejto zmluvy. Používatel móže tento súhlas kedykotvek pisomne odvolať.

3, Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky zverejnené na internetovej stránke VšZP (www.vszp.sk) v

časti E|ektronické služby, s ktonými sa používatel oboznámil a zavázuje sa ich dodržiavať. VšZP je oprávnená

zmeniť alebo doplniť Všeobecné podmienky. Vykonané zmeny a doplnenia sa VšZP zavázuje bezodkladne

zverejniť na internetovej stránke VšZP (www,vszp.sk) v časti Elektronické služby,

lV. čast'

všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisania oboma

zmluvnými stranami.

2. platnosť tejto zmluvy 1e možné ukončiť po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán alebo písomnou

výpoved'ou ktorejkolVek zmluvnej strany s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom



kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení pisomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Smďou používatela alebo jeho vyhlásením za mitveho zmluva zaniká.
4. Ak používatel nepoužije elektronickú službu počas doby dlhšej ako 12 mesiacov, VšZP má právo platnosť

zmluvy po uplynutítejto lehoty ukončiť.
5. Z titulu ukončenia zmluvy je VšZP oprávnená ukončiť poskytovanie všetkých služieb, ktoré boli poskytované

na základe zrušenej zmluvy.
6. Zmluvné strany sa budú vzájomne bezodkladne písomne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by

mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
7, Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku,

podpísaného oboma zmluvnými stranami.
8, Vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť Všeobecnými podmienkami, Obchodným zákonníkom a

d'alšími príslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi.
9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných každá zmluvná strana obdží po jednom rovnopise

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju
podpisujú.

Za použivalel'a:

Meno, priezvisko a podpis'fu,*á"'
ar""*,

ú;;;; ;;.-;-ď;;;il;

[VšZP lnternetový poňál 2.19.91Optimalizované pre vel'kosť papiera Ao


