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ZMLUVA č. P-0033212:?00 o využívaní elektronických 
služiE1b 

(d'al ~j l en "zmluva") 

Článok I 
Zr 1iuvné strany 

Zdravotná poisťovňa: 

Union zdravotná poisťovňa, a.s. 

so sídlom: Bajkalská 29/ A, 821 08 Bratislava 
zap<saná v Obchodnom reg istri Okresného 
súdu Bratislava I, odd. Sa. vložka č . 3832/B 

DIČ: 
zastúpená: 

a 

Používa~el'~ 

Nä;t.UV / í:iL~i, meno a priezvisl<..o: 

Sídlo/miesto prE!Vádzk·ovania 
zdr.zariadenia: 

IČO: 
DYČ : 
R?'l ID: 

1-f"· '""t:lt ti"!: ~. cd:>z,: 

e··Mai! kontaktnej osoby: 

O~lt'ár;rnená osoba: 
funkcia~ 

(d'zlej len "použivatel"') 

362848 31 

2022152517 
Roman Podolák, predseda predstavenstva 
E!ena i'-1ajeková, člen predstavenstva 

Obec Vojany 
VOJANY 72 ,07672 VoJany, SK 

00332127 

100000568928 
~-1ária Fajdelová 

ouv@centrurn.sk 

Štefan Czinke 

Štatutár 

Článok ri 
Predmet znluv y 

Predmetom tejto zmluvy je využívanie elektron ckých služieb prostredníctvom vytvoreného 
poJžívatel'ského konta v rozsahu schváier.cm poskyt )Vateľom na základe žiadostí použivatel'a. 

Článok HI 
l<nit iVné podmienky 

j. SúčastoL tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky pre poskytovanie a používanie 
elektr:mických služieb Internetového portálu Union zdravotneJ p01sťovne, a.s., zverejnené 
na str2mkactl elektronických služieb Union zdrc votnej poisťovne, a.s. www.unionzp.sk, s 
ktorý :ni sa použivateľ obozr á rr i! pret uzatvorí n zmluvy a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
Posky:ovateľ jf: oprávnený zrnenít akbo dopln•ť Všeobecné podmienky pre poskytovanie a 
použ:vanie elektronických s1užieb Int :rnetovéro portálu Union zdravotnej poisťovne, a. s. 
Vy~onané zmeny a doplnenia sa poskytovateľ zaväzuje bezodkladne zverejniť na svojom 
l'lternetovJm portá!i a pouŽÍ'J3tel'a o tom bez ;:bytočného odkladu informovať 
prostreonictvom schránky správ na !nternetov•)m portá!i. 

https://pmial.unionzp.sk/ehip/pub/extra-platitel-ziadost/epzTlacNavrhZmluvy.jsf 27.7.201 1 



~nion ZP Extra Por..al -Žiadosť o konto a ES platíte]' stránka: z: 

2. Dosk , ate sa zaväzuJe in'onnovať používatE l'a o produktoch, novinkách a zmenách v 
poskytovaneJ elektronickej službe, ako aj o za'tedení nových služieb, prostredníctvom 
Interne:ového portálu poskytovateľa, k čomu používateľ podpísaním tejto zmluvy udeľuJe 
SVOj 5ut>las. 

Článok :~v 
Všeod:>ecné;;: záverečné ustanovenia 

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 
podpísania oboma zmluvnými strana'lli. 

2. Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť po vzá_omnej písomnej dohode zmluvných strán 
alebo pisorn 1ou výpoveďou '<tcw~:jko! ;ek zmluvne} strany s l-mesačnou výpovednou 
lehotou .. ktorá začne plynúť prvým d 'lom ka!erdárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
pisorrr1e] výpovede drul1ej .:mh.iVIiej strane. 

3. A,k pouzívatc" nepoužije e!ektronickLI službu pc čas doby d!hšej ako 12 mesiacov odo dňa 
sprístupnenia elektronickej služby poskytovateľom, poskytovateľ má právo od zmluvy po 
uplynutí tejto lehoty odstúpiť. Odstú1~enie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného 
odstúpenia od zmluvy použ;vateľovi. 

'' Pcuž\'<?t:ei' mé právo od zmiuvy ::;dst; piť ak ne ;úhlasí so zmenou Všeobecných podmienok 
pre poskytovanie a používanie elektronických !;íužieb Internetového portálu Union 
zd -avotnej poisťovne, a.s. Odstúpeni: od zmluvy je ÚČinné dňom doručenia písomného 
odstúpenia od zmluvy poskytovatel'ovi. 

5. Zrnluvné strany sa budC1 vzájomne bezodkladne písomne informovať o všetkých 
skutočnostiach, ktoré by mohli ovpiy,miť plnenie tejto zmluvy. 

6. ;'>kékoi'vek z 11eny alebo dopmenía te: to zmluv\' je možné vykonať len formou písomného 
de da\ Ku, podpí~;:mého obori il zmLJVl ý mi strar arni. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že vz:ťahv touto zmluvou neupravené sa budú riadiť 
Všeobecnymi podmienkami pre poskvtovanie 2. používanie elektronických služieb 
Internetového portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s., Obchodným zákonníkom a ďalšími 
príslušným! všeobecne záväznými pr<ívnymi predpismi. 

S. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
Jednom rovnopise. 

·• Zmlu ;••é s:rany vyhlasujú, ;e si~~. ot sahom tejto zmluvy oboznámili, s jej obsahom 
súhlasia, na znak čoho ju podpisujú. 

\.' -p_ li 
v ... 2YtJJG. 7.01'1 ... 
L "- ·-·-· ·········-·· 

Za poskytovatcra: 
'} 

....... 
Zdrnot,.f Pa1 tni! 

Union zdravotná polsfoYňa a .s 
BaJblská 29/A. 821 08 Bratlsl~va • 

'- v f/~7/JAI~~~~ j .................... _, .,, 

D1"1a Al.L.H.?l .. 
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