Všeobecné podmienky
pre poskytovanie a vyużívanieelektronických sluŽieb

online pobočky Union zdravotnej poist'ovne' a.s.
čtánok t
Úvodné ustanovenia

1.

Union zdravotná poist'ovňa, a.s. so sĺdlom KaradŽičova 10,814 53 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.
3832tB,lto: gozgł831 (d'alej aj ako ,,ZP") vydáva tieto Všeobecné podmienky pre
poskytovanie a vyuŽívanie elektronických sluŽieb online pobočky Union zdravotnej
poist'ovne, a.s. (d'alej len ,,všeobecné podmienky"), ktoré upravujú podmienky
poskytovania a využivania elektronických sluŽieb, ako aj práva a povinnosti ZP, ako
poskytovatel'a sluŽby a práva a povinnosti fyzických a právnických osÔb, ktoré
poŽiadajú ZP o poskytnutie elektronických sluŽieb auzavrÚ so ZP Zmluvu o vyuŽĺvaní
Elektronických sluŽieb alebo sa zaregistrujÚ v online pobočke ZP.

Glánot ll
Vymedzenie základných pojmov

1.

2'
3.
4'
5.
6.
7.

8'
9.

Elektronická sluŽba (d'alej ,,Elektronické sluŽby" alebo aj ,,ES") je sluŽba umoŽňujúca
poskytovanie a prístup k citlivým údajom klienta v rozsahu podl'a platných právnych
predpisov a typov ES špecifikovaných v čl. lV týchto všeobecných podmienok.
Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vo vzťahu k zP poistenec,

zamestnávatel' alebo poskytovatel' zdravotnej starostlivosti.
ŽiadateÍ je klient alebo zástupca klienta, ktorý Žiada ZP o sprístupnenie niektorej z
Elektronických sluŽieb ZP, v rámci ktorej sa sprístupňujú a poskytujú najmä citlivé
údaje.

PouŽívateľ je klient (ktoným je výlučne poskytovatel' zdravotnej starostlivosti alebo
zamestnávatel') a klientom určený počet osÔb, ktorému ZP na základe jeho Žiadosti
aktivovala konto v online pobočke alebo sprístupnila prĺslušnúES.
Správca je pouŽívatel', ktorým je výlučne poskytovatel' zdravotnej starostlivosti,
ktorému na základe jeho Žiadosti zP sprístupnila elektronickú sluŽbu a má
oprávnenie spravovať kontá (t.j. vytvárat', menit' alebo zmazať konto) pre d'alších
pouŽívatel'ov - zdravotníckych pracovníkov toho istého poskytovatel'a zdravotnej
starostlivosti, za účelomprístupu do ES E-recept.
Žiadost'o poskytnutie EIektronickej sluŽby (d'alej len ,,Žiadost'o ES") je Žiadost', v
ktorej Žiadatel' Żiada ZP o poskytnutie elektronickej sluŽby. Za Žiadost sa povaŽuje
prihlásenie sa Žiadatel'a na internetovej stránke ZP a vyplnenie povinných vstupných
údajov pre registráciu Žiadatel'a na vyuŽívanie ES'

vyuŽívaní Elektronlckých služieb je zmluva uzavretá medzi ZP a
Žiadatel'om (pouŽívatel'om), ktorým je výlučne zamestnávatel' alebo poskytovatel'

Zmluva

o

zd ravotnej starostlivosti.

Zástupca klienta je osoba splnomocnená klientom konat' v jeho mene na základe

Úradne overenej plnej moci alebo poverenia.
Prĺstupové meno a heslo slúŽi na overenie Žiadatel'a pri vstupe do chránenej zóny
online poboěky.
10. PIN kód slúŽi na overenie pouŽívatel'a pri prístupe k citlivým údajom zo systému ZP a
na potvrdenie aktĺvnych transakcií pouŽĺvatel'a.
11. Gitlivé údaje sú Údaje klienta, ktoré sÚ evidované v informačnom systéme ZP. Za
citlivé údaje sú povaŽované najmä údaje obsiahnuté v zdravotných záznamoch
poistenca, údaje o predpísanom poistnom, o zamestnancoch zamestnávatel'a alebo
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poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti, o finančných operáciách a finančných
vzt'ahoch alebo Údaje, ktoré sa týkajú uvedených oblastĺ. Citlivé údaje sú vzhl'adom na
svoj charakter poskytované výlučne osobám, ktorých sa priamo týkajú' alebo ktoré
udelili na poskytnutie ĺným osobám preukázatel'ný súhlas alebo ktorých sprístupnenie
vyplýva z platnej právnej úpravy.
12. Elektronická podateľňa umoŽňuje zasielanie alebo predkladanie dokladov zo strany
zamestnávatel'ov alebo poskytovatel'ov zdravotnej starostlivosti a zdravotnej
poisťovne v rozsahu určenom platnými právnymi predpismi, najmä zákonom
č. 580/2004 Z' z. v platnom znení, zákonom č,. 58112004 Z. z. v platnom znení,
zákonom ć. 578ĺ2004 Z' z' v platnom znení, zákonom ć,. 57912004 Z. z', zákonom
č,.362ĺ2011Z. z. v platnom znení, zákonom č. 363/2011 Z. z. v platnom znení, alebo
ktoré umoŽňuje zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo s ktorými táto
zmluva počíta.

článok Ill
poskytovaných
Typy
elektronických s!uŽieb
Základné elektron ické sl užby

1. Zamestnávateľ

2.
3.

elektronická sluŽba poskytuje štandardné informácie

o

zamestnávatel'ovi vrátane kontaktu zamestnávatel'a cez elektronickÚ podatel'ňu a
prezeranie stavu podaných dokumentov.1
Poskytovateľ _ elektronická sluŽba poskytuje moŽnost' kontaktu poskytovatel'a
zdravotnej starostlivosti cez elektronickú podatel'ňu, podávanie účtovných
dokumentov, ako aj opravných účtovnýchdokumentov (dobropisy, t'archopisy),
prezeranie stavu podaných dávok a dokumentov, ako aj administráciu prístupových
práv do ES E-recept pre d'alšíchpouŽĺvatel'ov - zdravotnĺckych pracovníkov.1
Učet poistenca - elektronická sluŽba pre poistencov, kde Žiadatel'- poistenec mÔŽe
vidiet' kartu poistenca, dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a údaje
o zamestnávatel'ovi.1

Webové služby

4. E-recept

elektronická sluŽba poskytuje sluŽbu poskytovatel'om zdravotnej
starostlivosti a ich zdravotníckym pracovnĺkom vytvárat' preskripčné záznamy
a prístup k preskripčným záznamom pacienta od iných poskytovatel'ov zdravotnej
starostlivosti za účelomkontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti.
čtánok lV
Podmienky poskytovania elektronickej služby

1. ZP

2.

I

poskytuje elektronickú sluŽbu pre Žiadatel'ov bezplatne na základe registrácie
v online pobočke.
Ziadatel':
1. typ Žiadatel'a: zamestnávateľ na webovej stránke http://www.union.sk, v
časti online sluŽby a ,,online pobočka" po zvolení typu ES ,,ZamestnáVatel"'
zadá svoje lco. V prĺpade, Že Žiadatel'- zamestnávatel' má viacero prevádzok

-

I Tymto nie dotknutá povinnost' zdravotnej poist'ovne poskýovať ktientom (poskytovatel'ovi
zdravotnej sŕarosŕ/iyosti, zamestnávatel'ovi alebo poistencovi) d'alšie elektronické služby,

pokial'tieto povinnosti vyplývajú z platných právnych predpisov.
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3.

4.

5.

6.

7.

alebo pobočiek vyberie zo zobrazených identifikačných údajov svoje Údaje a
tento výber potvrdí.
2. typ Žiadatel'a: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na webovej stránke http://wtĺvtľ.union.sk, v časti online sluŽby a ,,online pobočka" po zvolení typu
ES ,,Poskytovatel"' zadá svoj kód poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti. Po
potvrdení údajov zadá Žiadatel' - poskytovatel' zdravotnej starostlivosti počet
poŽadovaných prístupov.
Po vyplnení údajov podl'a odseku 2, bod 1 alebo 2 tohto článku sazobrazi Žiadatel'ovi
(zamestnávatel'ovi alebo poskytovatel'ovi zdravotnej starostlivosti) predvyplnený
návrh zmluvy o vyuŽĺvanĺElektronických sluŽieb' Túto zmluvu Žiadatel'dvakrát vytlačí
a podpísanÚ doručípoštou alebo osobne do sídla ZP alebo na ktorékol'vek kontaktné
miesto ZP, ktoré sú uvedené na internetovej stránke zP. v texte návrhu zmluvy o
vyuŽĺvaníElektronických sluŽieb nesmie Žiadatel'nič menit'. Akékol'vek pripomienky k
návrhu zmluvy doručuje Žiadatel'pĺsomnou formou do sídla ZP.
ZP po doručenízmluvy o vyuŽĺvaníelektronických sluŽieb podpísanej Žiadatel'om
podl'a odseku 3 tohto článku, overí identifikačnéúdaje Žiadatel'a (pri poskytovatel'och
zdravotnej starostlivosti na základe Údajov z výpisu z obchodného alebo iného
obdobného registra a pri zamestnávatel'och z posledných aktuálnych údajov
evidovaných o zamestnávatel'ovi v informačnom systéme zP), vrátane splnenia
podmienok pre sprístupnenie vybraného typu elektronickej sluŽby. Následne ZP
v lehote do 30 dní po doručenízmluvy podl'a predchádzajúcej vety zašle jeden
podpísaný rovnopis zmluvy spolu s prístupovými heslami (PlN kódom) Žiadatel'ovi. V
prípade, Že Žiadatel' nespĺňa podmienky pre poskytnutie ním vybraného typu
elektronickej sluŽby alebo uviedol v návrhu zmluvy nesprávne údaje, príp. ak zmluva
nebola podpísaná oprávnenou osobou, zP bez zbytočnéhoodkladu vráti
nepodpísaný návrh zmluvy spät'Žiadatel'ovi spolu s písomným odôvodnenĺm.
ZP v lehote 24 hodín od uzatvorenia zmluvy o vyuŽĺvaní Elektronických sluŽieb
vykoná aktiváciu a sprístupnenie príslušnejelektronickej sluŽby. V prípade ukončenia
zmluvy o vyuŽívanĺElektronických sluŽieb spÔsobom dohodnutým v tejto zmluve, ZP
ukončĺposkytovanie elektronickej sluŽby nasledujÚci pracovný deň odo dňa
ukončenia tejto zmluvy.
ZP möže odmietnut' Žiadost' o ES ak:
1. Žiadatel' nedáva záruku, že bude dodźiavaťpodmienky poskytovania
elektronickej sluŽby,
2. Žiadatel' nepreukáŽe oprávnenie konať za klienta ZP,
3. Žiadatel'vyslovil preukázatel'ný nesúhlas s týmito všeobecnými podmienkami,
4. Žiadateľ nie je a nebol klientom ZP alebo zástupcom klienta.
oprávnenie zP odmietnuť Žiadost' o ES sa nevzťahuje na Žiadost' o prístup
k elektronickej sluŽbe E-recept.
Žiadatel':

1. typ

Žiadatel'a: polstenec na webovej stránke - http://www.union.sk, v časti
,'online pobočka" po zvolenítypu ES ,,Účet poistenca" zadá poistenec povinné
údaje: identifikačnéčíslopoistenca (uvedené na zadnej strane preukazu
poistenca), dátum narodenia, prihlasovacie meno, .heslo a svoju platnú emailovú adresu. Poistenec mÔŽe poŽiadat'o sluŽbu ,,Učet poistenca" alebo na
ktoromkol'vek kontaktnom mieste ZP.
8. Po vyplnení údajov podl'a odseku 7, bod 1 tohto článku Žiadatel' (poistenec) tieto
údaje potvrdí a elektronicky v online pobočke odošle záujem o Elektronickú sluŽbu do
ZP, pričom následne ZP do 30 dní zašle Žiadatel'ovi (poistencovi) PlN kód poštou do
vlastných rúk. Poistenec si mÔŽe tieŽ zvolit' osobné prevzatie PlN kÓdu na
kontaktnom mieste ZP.
9. Podmienkou pre riadne vyuŽívanie Es ,,Účet poistenca" je súhlas Žiadatel'a
(poistenca) s týmito všeobecnými podmienkami.
10. Podmienky za ktoých ZP spracúva osobné údaje Žiadatel'a sú uvedené webovom
sídle ZP wwrv.union.sk v časti ochrana osobných údajov.
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Glánok V
Podmienky poskytovania ES E-recept

ZP

poskytuje ES E-recept pouŽívatel'om (poskytovatel'om zdravotnej starostlivosti)
bezplatne, pričom poskytovatel'ovi zdravotnej starostlivosti, ktoný nemá so ZP
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sa sprĺstupňuje iba ES Erecept a nie je oprávnený Žiadať o sprístupnenie iných elektronických sluŽieb ZP.

2'

V rámci elektronickej sluŽby E-recept sú poskytovatel' zdravotnej starostlivosti a ZP
vzájomne povinní poskytovat'údaje uvedené na lekárskom predpise alebo lekárskom
poukaze; tieto údaje sa poskýujú zdravotnej poisťovni:
a)

V

rozsahu obsahových náleŽitostí lekárskeho predpisu a lekárskeho
poukazu uröených zákonom č,. 362ĺ2011 Z. z. o liekoch a zdravotnícky.ch
pomÔckach,

b) bez zbytočnéhoodkladu po predpise alebo výdaji lieku, zdravotníckej
pomôcky alebo dietetickej potraviny poistencovi,

c) v elektronickej podobe prostredníctvom softvérovéhovybavenia
poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti zabezpečujúcehoelektronickú
komunikáciu s informačným systémom ZP (d'alej len ,,softvérové vybavenie")
a

3.

d) na úöely výkonu analytickej, poradenskej a kontrolnej činnosti ZĘ a vedenia
účtupoistenca, prípadne iné účely'ktoré v súvislosti s poskytovanými údajmi
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

Pre poskytovanie ES E-recept nie je potrebné uzatvárat' novú alebo meniť uŽ
uzavretú zmluvu o vyuŽívaníelektronických sluŽieb' pokial' má poskytovatel'

zdravotnej staristlivosti so
sluŽieb.

ZP

uzavretú platnú zmluvu o vyuŽívaníelektronických

Clánok Vl

Podm ien ky pre priznanie bon usov za využiv an ie elektron ických sl užieb

1'

Ak sa na tom zmluvné strany dohodli v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
(d'alej aj ako ,,Pzs')
bonusy za využivanie elektronických sluŽieb za podmienok určených v tomto článku.

ZP uhradí Žiadatel'ovi, ktoý je poskytovatel' zdravotnej starostlivosti

2. ZP

na základe údajov zo svojho informačného systému vyhodnotí, či PZS splnil
ukazovatele podl'a príslušnejtabul'ky bodu 5 alebo 6 tohto článku v kalendárnom polroku,
za ktorý sa vykonáva hodnotenie (d'alej len ,,hodnotené obdobie"). Ukazovatel' je
dojednaná podmienka týkajúca sa vyuŽívania elektronických sluŽieb, za splnenia ktorej
ZP prizná PZS bonus ku kapitácii alebo k cene bodu podl'a prĺslušnejtabul'ky bodu 5
alebo 6 tohto článku.

3.

Hodnotené obdobie

je

kalendárny polrok, ktorý bezprostredne predchádza

kalendárnemu polroku, v ktorom sa vykonáva hodnotenie.

4'

ZP uhrádza bonusy, pri ktoých PZS splnil ukazovatele v celom kalendárnom polroku,
ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom polroku, v ktorom ZP vykonala hodnotenie
plnenia ukazovatel'ov. ZP oznámi PZS bonusy, pri ktorých splnil ukazovatele.

5.
a)

Ukazovatele a bonusy ku kapitácii, ktoré sa uplatňujú
u PZS pokutujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť (pre dospelých/deti a dorast)
sú uvedené v nasledovnejtabul'ke:
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Ukazovateľ
Prevencia rizík
farmakoterapie
Elektronické
zúčtovaniecez
online poboöku
Elektronický recept

eLab

b) u PZS
odbore

Špecifi

kácia

u

Elektronický recept

eLab

(€)

Splnené, ak minimálne u75o/o ošetrených
pacientov' ktorým bol elektronicky vystavený
recept, bola zobrazená elektronická lieková
kniŽka. V roku 2019 bude tento bonus uhradený
ai bez splnenia ukazovatel'a.
Splnené, ak minimálne75o/o dávok bolo
vykázaných elektronicky cez online pobočku
zdravotnei poist'ovne.
Splnené, ak minimálne 75o/o receptov s výdajom v
lekárni bolo vystavených elektronicky cez sluŽbu
E-recept
Splnené, ak minimálne 75o/o realizovaných SVLZ
laboratórnych bolo Žiadaných poskytovatel'om po
zobrazení existujúcich výsledkov. V roku 2019
bude tento bonus uhradený Ąbez splnenia
ukazovatel'a.

poskytujúcich špecializovanú ambulantnÚ starostlivost'
aa Ôrodníctvo sú uvedené v nasledovne tabul'ke

Ukazovateľ

Bonus

kazovateľa

v

o,02

o,02
0 , 02

o,02

špecializačnom

Špecifikácia ukazovateľa
Splnené, ak minimálne 75o/o receptov s výdajom v
lekárni bolo vystavených elektronicky cez sluŽbu
E-recept
Splnené' ak minimálne 75o/o realizovaných SVLZ
laboratórnych bolo Žiadaných PZS po zobrazenÍ
existujúcich výsledkov. V roku 2019 bude tento
bonus uhradený aibez splnenia ukazovatel'a.

Bonus
ĺ€)

0,02

0 02
t

6.

Ukazovatele a bonusy k cene bodu za výkony špecializovanej ambulantnej
starostlivosti' ktoré sa uplatňujú u PZS poskytujúcich špecializovanú ambulantnú
starostlivost' (okrem špecializovanej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore
gynekolÓgia a pÔrodníctvo) sú uvedené v nasledovnej tabul'ke:

Ukazovateľ
Prevencia rizík
farmakoterapie
Elektronické
zúčtovaniecez
online poboěku
Elektronický recept

eLab

Špecifikácia ukazovateľa
Splnené, ak minimálne u75o/o ošetrených
pacientov, ktorým bolvystavený recept, bola
zobrazená elektronická lieková kniŽka. V roku
2019 bude tento bonus uhradený ajbez splnenia
ukazovatel'a.
Splnené, ak minimálne 75o/o dávok bolo
vykázaných elektronicky cez online poboöku
zdravotnei poisťovne.
Splnené, ak minimálne 75o/o receptov s výdajom v
lekárni bolo vystavených elektronicky cez sluŽbu
E-recept
Splnené, ak minimálne 75%o realizovaných SVLZ
laboratórnych bolo Žiadaných PZS po zobrazeni
existuiúcich vÝsledkov. V roku 2019 bude tento
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Bonus
(€)

0,0005

0,0005
0,0005
0,0005

bonus uhradený aibez splnenia ukazovatel'a

G!ánok Vll
Práva a povinnosti zmluvných strán pri využĺvaníelektronických služieb

1.

Klient (zamestnávatel', poskytovatel'zdravotnej starostlivosti, poistenec) je povinný:
1. vyuŽĺvaťposkytnutú elektronickú sluŽbu v súlade so zmluvou o vyuŽívaní
d'alšími
Elektronických sluŽieb, týmito všeobecnými podmienkami
prĺslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
2' chránit'prístupové meno, heslo a PlN kód pred jeho zverejnenĺm, zneuŽitĺm a
pri podozreni z ich zneuŽitia bez zbytoóného odkladu o tejto skutočnosti
informovať zP' v prĺpade, Że pouŽivatel' poŽaduje sprístupnenie elektronickej
služby ním povereným alebo splnomocneným osobám, zodpovedá za ochranu
prístupovéhomena, hesla a PlN kódu, akoby ich pouŽíval sám,
3. oznamovat ZP bez zbytočnéhoodkladu zmenu údajov, potrebných pre
vzájomnú komunikáciu a plnenie Zmluvy o vyuŽívanĺ elektronických sluŽieb.
V prípade, ak klientom je zamestnávatel' alebo poskytovatel' zdravotnej
starostlivosti, ktorý v Žiadosti poŽiadal o sprístupnenie elektronickej sluŽby pre
určitý počet poverených alebo splnomocnených osobám, klient je povinný
oznámiť ZP kaŽdÚ zmenu v okruhu týchto osÔb a to najneskÔr do 7 dní odo
dňa, kedy táto zmena nastala a to najmä za úöelom zrušenia prístupových
hesiel a prípadne pridelenie nových prĺstupových hesiel alebo PlN kódov; táto
povinnost' sa nevzt'ahuje na správcu.
4. zdrŽiavať sa konania, ktoré moŽno klasifikovať ako zneuŻĺvanie elektronickej
sluŽby, a neumoŽniť svojĺm konaním takéto konanie tretej osobe.
ZP je oprávnená obmedziť alebo prerušit' poskytovanie elektronickej sluŽby na
nevyhnutný čas z dÔvodu:
a) vykonávania opráv, servisu alebo údrŽby zariadení, alebo iných
záv aŽný ch prevádzkových a lebo tech n ických d Ôvod ov,
b) ak klient porušuje zmluvné podmienky,
c) ak klient zneuŽiva elektronickú sluŽbu (za zneuŽívanie elektronickej
sluŽby sa povaŽuje najmä šĺrenieSPAM) alebo umoŽňuje zneuŽĺvanie
tretej osobe.
ZP je povinná:
1. uzavriet'zmluvu o vyuŽívanĺElektronických sluŽieb s kaŽdým Žiadatel'om, ak
nie sÚ dÔvody na jej odmietnutie uvedené v týchto všeobecných podmienkach,
2. informovat' Žiadatel'ov o produktoch, novinkách a zmenách v elektronickej
sluŽbe, ako aj o zavedení nových sluŽieb, prostredníctvom online pobočky,
3. poskytovať elektronickú sluŽbu v dojednanom rozsahu,
4' oznámiť predpokladaný čas plánovaného obmedzenia alebo prerušenia
poskytovania elektronickej sluŽby z dÔvodu vykonávania opráv, servisu alebo
opravy, a to zverejnením v online pobočke.

a

2.

z

3.

Glánok Vlll
Rovnoprávnost'formy dokumentu v písomnej a elektronickej podobe

1.
2.

V zmysle $ 40 ods.4 občianskeho zákonníka je pĺsomná forma zachovaná, ak je
právny úkon uskutočnený elektronickými prostriedkami, ktoré umoŽňujú zachytenie
obsahu právneho úkonu a uröenie osoby, ktorá právny úkon urobila.
V zmysle $ 31 ods. 2 zákona č,. 431l2oo2 Z. z. v nadväznosti na $ 31 ods. 4
uvedeného zákona písomná ajtechnická (elektronická) forma účtovnýchzáznamov je
rovnocenná, pričom technická forma musí umoŽňovať prevedenie do písomnej formy
(tlač).
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3.

V súlade s ustanovením $ 32 ods.3 zákona 43112002Z. z. je moŽné na mieste, kde

sa

vyŽaduje vlastnoručný podpis pouŽiť preukázatel'ný úötovný záznam nahrádzajúci
vlastnoručný podpis v technickej forme'

clánok

IX

Forma a obsah dokumentov doručovaných
prostrednĺctvom elektronickej sluŽby

1.

PouŽívatel' je oprávnený dokumenty

pokial'mu to nastavenia jeho informaöného systému umoŽňujú alebo

2.
3.
4.
5.

PouŽívatel' zodpovedá

dokumentoch.

za

správnosť údajov uvedených v nĺm zasielaných

ZP akceptuje len

dokumenty, ktoré obsahujú vyplnené všetky povinné náleŽitosti
podl'a platných právnych predpisov, resp. podl'a platnejzmluvy.
ich
Povinnou náleŽitost'ou dokumentov zasielaných elektronickou formou
potvrdenie podpisom vtechnickej forme.
Dokumenty odoslané prostrednĺctvom elektronickej podatel'ne nie je moŽné
dodatočne menit' alebo dopĺňat'; oprava je moŽná len prostredníctvom opravného
alebo dodatočnéhodokumentu.

je

clánok X
Spôsob preukázania doručenia a oveľovania podania
u robeného prostred níctvom elektľon ickej sl uŽby

1'
2'

Dokumenty zasielané pouŽívatel'om sú povaŽované za doručenév okamihu, ked'
pouŽívatel' obdrŽĺ oznámenie (notifikáciu) od ZP o ich úspešnomodoslanĺ, pokial' v
zmluve o vyuŽĺvaníElektronických sluŽieb nie je dohodnutý iný spÔsob.
ZP po overenĺ elektronicky zasielaných dokumentov postupuje nasledovne
a) v prípade, ak tieto dokumenty neobsahujú Žiadne vecné alebo formálne
nedostatky
nezasiela pouŽívatel'ovi Žiadne oznámenie, s výnimkou
oznámenia o doručenídokumentu,
b) v prĺpade, ak tieto dokumenty obsahujú vecné alebo formálne nedostatky ZP
najneskÔr vlehote 15 dní od doručenia dokumentov zašle poużĺvatel'ovi
oznámenie (notifikáciu) so špecifikáciou nedostatkov.
:

zP

clánok Xl
Bezpečnost'

1.

PouŽívané prvky bezpečnosti a autenticity:
1. Užívateľskémeno a heslo uŽívatel'skéheslo si definuje Žiadatel' pri
registrácii alebo sa pridel'uje zo strany ZP a vyuŽiva sa pri autentifikovaní v
online pobočke. UŽívatel'skémeno je identifikačnéčĺsloŽiadatel'a, pod ktoným
sa spolu s pouŽívatel'ským heslom autentifikuje v online pobočke.
2. PlN vyuŽiva sa pri elektronických sluŽbách, ktoré si vyŽadujú dodatočnú
identifikáciu Žiadatel'a pri prĺstupe k citlivým údajom.
PouŽĺvanie PlN kódu.
1. Platnosť PlN kódu nie je časovo ohraničená'
2. Majitel'om PlN kódu je Žiadatel', ktorý je oprávnený tento pouŽĺvaťpre potreby
prístupu do ES ZP.
3. PlN kód si Žiadatel' prevezme v sídle ZP alebo mu ho ZP doručuje poštou
doporuěene do vlastných rúk po schválení zmluvy o vyuŽívaní Elektronických
slużieb, ktorá sitakýto kód vyŽaduje, resp. po rozšíreníprĺstupu do d'alšej ES.

-

-

2.
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4. V
5.

3.

4.

prípade' ak došlo ku kompromitácii alebo akémukol'vek aj potenciálnemu
zneuŽitiu PlN kódu' je Žiadatel'povinný bez zbytoöného odkladu poŽiadat', aby
boljeho PlN kód zablokovaný.
Za pripadné škody, ktoré spôsobí Žiadatel' zneuŽitím PlN kódu, zodpovedá
Žiadatel' v plnom rozsahu.

Zodpovednost'za prvky bezpečnosti a autenticity
1. Majitel' bezpečnostného predmetu, t'j. Žiadatel', je plne zodpovedný za jeho
pouŽívanie a za jeho prípadné zneuŽitie nesie plnú zodpovednost'.
Poplatky za prvky bezpečnosti a autenticity
1. Vydanie prvkov bezpečnosti a autenticity je bezplatné.
Clánok XII
Zodpovednost'

1.

Citlivé údaje získanév online pobočke sú informatívne a nemôŽu byť pouŽité na
právne Úkony. Z toho dôvodu ZP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Žiadatel'ovi

2.
3.
4.

ZP nezodpovedá za poškodenie alebo stratu informácií, elektronických súborov a dát

pouŽitím týchto údajov.

Žiadatel'a, pristupujúceho do online pobočky.
ZP nezodpovedá za zamedzenie alebo obmedzenie pouŽívania elektronickej sluŽby
Žiadatel'a v prípade nevyŽiadanej prevádzky (útoky typu DoS, a pod.).
Ziadatel' zodpovedá
škodu spÔsobenÚ zdravotnej poisťovni zneuŽitím
bezpečnostných prvkov ochrany (PlN kód, meno a heslo).

za

clánok Xlll
Záveľečnéustanovenia

1.

ZP má právo jednostranne menit' znenie týchto všeobecných podmienok. Žiadatel'

-

2.
3.
4.
5.

_

poskytovatel'zdravotnej starostlivosti alebo zamestnávatel', má v prĺpade nesÚhlasu
so zmenou alebo novými všeobecnými podmienkami právo odstúpiťod zmluvy.
poistenec má právo poŽiadat' písomne alebo osobne na kontaktnom
Žiadatel'
mieste ZP o deaktiváciiu ES účetpoistenca.
Zmenu týchto všeobecných podmienok ZP oznámi Žiadatel'om a pouŽívatel'om
najneskÔr 15 dní pred ich účinnosťou,formou zverejnenia informácie o zmene
všeobecných podmienok na lnternetovej stránke http:/iwww.union.sk v časti ,,online
pobočka".
Tieto všeobecné podmienky nadobúdajúplatnosť a účinnost'dňa 01 .12.2018
Všeobecnépodmienky sú zverejnené na lnternetovej stránke http://wwrv.union.sk v
časti,,online pobočka".
Tieto všeobecné podmienky sa týkajú iba poskytovania elektronických sluŽieb
viazaných na online pobočku.

V Bratislave dňa 13.11.2018

1(
lng. Elena Májeková
ělenka predstavenstva
Union zdravotná poisťovňa, a.s

lng. Jozef Koma, PhD.
člen predstavenstva
Union zdravotná poist'ovňa, a.s
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