Obchodné podmienky
poskytovania doplnkových služieb

Článok I.
Predmet úpravy
Obchodné podmienky poskytovania doplnkových služieb pre odberateľov bližšie upravujú vzťahy
súvisiace s poskytovaním doplnkových služieb medzi dodávateľom a odberateľom, ktorý vyjadril
svoj súhlas s poskytovaním doplnkových služieb v súlade s nižšie uvedenými podmienkami
podpisom zmluvy o poskytovaní doplnkových služieb.

Článok II.
Pojmy
Na účely týchto OP sa rozumie:
1.

Dodávateľom spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy
44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35815256, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2749/B.

2.

Odberateľom alebo Poisteným fyzická osoba, ktorá uzatvorila s Dodávateľom zmluvu
o poskytovaní doplnkových služieb.

3.

Zmluvnou stranou Odberateľ alebo Dodávateľ samostatne.

4.

Zmluvnými stranami Odberateľ a Dodávateľ spolu.

5.

Doplnkovými službami Asistenčné služby alebo Služby Balíka 1-2-3.

6.

Asistenčnými službami služby poskytované za podmienok uvedených v Poistných
podmienkach v nasledovnom rozsahu:

7.

6.1.

pomoc odborníka v prípade havarijnej situácie v domácnosti; náklady na príjazd,
prácu a drobný materiál sú poistením kryté do výšky 150 €;

6.2.

odomknutie zabuchnutých/zablokovných dverí; náklady na príjazd, prácu a drobný
materiál sú poistením kryté do výšky 150 €;

6.3.

oprava vybraných domácich elektrických a plynových spotrebičov; náklady na
príjazd, prácu a drobný materiál sú poistením kryté do výšky 150 €;

6.4.

zabezpečenie dodávateľa pre opravy a údržbu; ide o informačnú službu (bez nároku
na poistné plnenie).

Službami Balíka 1-2-3 služby poskytované za podmienok uvedených v Poistných
podmienkach v nasledovnom rozsahu:
7.1.

Asistenčné služby od SPP.

7.2.

Lekár na telefóne od SPP spočívajúci v službách v nasledovnom rozsahu:

7.2.1. konzultovanie zdravotného stavu s lekárom cez telefón;
7.2.2. informačné služby cez telefón ohľadne zdravia (poistenie, hradenie liekov,
zdravotn. zariadenia, a pod.)
7.2.3. služby predcestovnej asistencie; zahŕňajúce informácie o odporúčanom
očkovaní a zdravotnom systéme v konkrétnych destináciách;
7.2.4. druhý názor (second opinion); konkrétne vypracovanie druhého odborného
názoru k diagnóze špecialistom v príslušnej oblasti v cene 250 €, 1x/rok.
7.3.

IT Asistencia od SPP spočívajúca v službách v nasledovnom rozsahu:
7.3.1. 60 min trvajúca telefonická konzultácia, resp. vzdialené pripojenie na počítač,
2x/rok k maximálne 2 ks počítačom;
7.3.2. 60 min trvajúca telefonická konzultácia max. 2x/rok ako podpora pri používaní
a nastavení zariadení ako je TV, DVD prehrávač a pod.
7.3.3. obnova dát na poškodenom dátovom nosiči (pevný disk, USB zariadenie,
a pod.) do výšky 350 €, max. 2x/rok.

8.

Zmluvou o poskytovaní DS zmluva o poskytovaní Doplnkových služieb uzatvorená medzi
Dodávateľom a Odberateľom. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní DS sú
Obchodné podmienky poskytovania Doplnkových služieb Dodávateľa, Poistné podmienky
jednotlivých Doplnkových služieb a Cenník Doplnkových služieb Dodávateľa, platné v čase
poskytovania Doplnkových služieb.

9.

OP alebo Obchodnými podmienkami tieto obchodné podmienky poskytovania
Doplnkových služieb Dodávateľa, ktoré dopĺňajú a bližšie upravujú vzájomné vzťahy
súvisiace s poskytovaním Doplnkových služieb medzi Dodávateľom a Odberateľom.

10.

Poisťovateľom zmluvný partner Dodávateľa, s ktorým má Dodávateľ uzatvorenú Rámcovú
skupinovú poistnú zmluvu č. 301R061310, na základe ktorej Dodávateľ zabezpečuje
poskytovanie Doplnkových služieb pre Odberateľov.

11.

Rámcovou poistnou zmluvou rámcová skupinová poistná zmluva č. 301R061310 v znení
dodatkov uzatvorená medzi Poisťovateľom a Dodávateľom a zverejnená Dodávateľom na
Webovom sídle Dodávateľa.

12.

Poistnými podmienkami všeobecné poistné podmienky pre poistenie asistenčných
služieb (VPP-SPPAS-1310) a osobitné poistné podmienky pre poistenie asistenčných
služieb (OPP-SPPAS-1310), poistné podmienky pre zdravotnú asistenciu (PP-SPPAS1311) a poistné podmienky pre IT asistenciu (PP-SPPAS-1405).

13.

Zmluvou o dodávke zmluva o združenej dodávke plynu uzatvorená medzi Dodávateľom
a Odberateľom na dobu určitú v trvaní 24 mesiacov, ktorej predmetom je dodávka plynu do
Odberného miesta.

14.

OM alebo Odberným miestom miesto odberu plynu Odberateľa podľa Zmluvy o dodávke.

15.

Cenníkom Doplnkových služieb Dodávateľa cenník Dodávateľa za poskytovanie
Doplnkových služieb obsahujúci ceny za Doplnkové služby zverejnený na webovom sídle
Dodávateľa.
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16.

SEPA jednotná oblasť, v ktorej sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať
eurové platby v rámci členských krajín SEPA za rovnakých podmienok, práv a povinností
ako domáce eurové platby, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

17.

Elektronickou faktúrou faktúra zasielaná Dodávateľom Odberateľovi po
predchádzajúcom súhlase v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej pošty.

18.

Reklamačným poriadkom Dodávateľa reklamačný poriadok stanovujúci podmienky a
spôsoby reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť vydaný
Dodávateľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení neskorších predpisov).

19.

Webovým sídlom Dodávateľa webové sídlo www.spp.sk.

20.

Zákonom o dani z pridanej hodnoty zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom znení.

jeho

Článok III.
Uzatvorenie Zmluvy
1.

Pred uzatvorením Zmluvy o poskytovaní DS sú Zmluvné strany povinné za účelom
identifikácie a overenia identifikácie preukázať svoju totožnosť. Odberateľ je povinný
poskytnúť Dodávateľovi údaje potrebné pre účely overenia jeho totožnosti.

2.

Zmluva o poskytovaní DS sa uzatvára
2.1.

v priestoroch zákazníckeho centra Dodávateľa, alebo iného obchodného miesta
Dodávateľa za prítomnosti Odberateľa a Dodávateľa, a to na podnet Odberateľa
alebo Dodávateľa;

2.2.

v mieste trvalého bydliska Odberateľa alebo v iných miestach za prítomnosti
Odberateľa a Dodávateľa, ak si Odberateľ návštevu Dodávateľa vyžiadal;

2.3.

predajom mimo
predpisu 1;

2.4.

telefonicky s následným zaslaním písomného potvrdenia Dodávateľa o uzatvorení
Zmluvy o poskytovaní DS v zmysle osobitného predpisu1;

2.5.

elektronicky, s použitím formulára zverejneného na Webovom sídle Dodávateľa,
prostredníctvom mobilnej aplikácie Dodávateľa alebo iným spôsobom zahrňujúcim
prostriedky elektronickej komunikácie v zmysle osobitného predpisu1.

prevádzkových

priestorov

Dodávateľa

v zmysle

osobitného

3.

Predpokladom na poskytovanie Doplnkových služieb je platne a účinne uzatvorená Zmluva
o dodávke a uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní DS v písomnej forme. Ak Odberateľ nemá
s Dodávateľom uzatvorenú Zmluvu o dodávke, Dodávateľ má právo odmietnuť uzatvoriť
Zmluvy o poskytovaní DS.

4.

Ak žiadateľom o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní DS je osoba, voči ktorej Dodávateľ
eviduje neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti z akéhokoľvek právneho alebo

1

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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zmluvného vzťahu vrátane ukončených, Dodávateľ má právo odmietnuť uzatvoriť Zmluvu
o poskytovaní DS.
5.

Odberateľ v Zmluve o poskytovaní DS pred jej podpisom určí Doplnkovú službu, o ktorej
poskytovanie má záujem. Odberateľ nie je oprávnený zmeniť druh Doplnkovej služby
v priebehu trvania Zmluvy o poskytovaní DS.

6.

Zmluva o poskytovaní DS je platná dňom jej uzatvorenia, t.j. dňom podpisu Zmluvy
o poskytovaní DS Zmluvnými stranami podľa bodov 2.1., 2.2. a 2.3. tohto článku OP, resp.
dňom kedy došlo k prejavu súhlasu Zmluvnými stranami s uzatvorením Zmluvy podľa
bodov 2.4. a 2.5. tohto článku OP, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.

7.

Zmluva o poskytovaní DS je účinná dňom účinnosti Zmluvy o dodávke, ktorá bola
uzatvorená v rovnaký deň ako táto Zmluva o poskytovaní DS alebo dňom účinnosti
dodatku k Zmluve o dodávke, ktorý bol uzatvorený v rovnaký deň ako táto Zmluva.
Doplnkové služby sú poskytované na obdobie 24 kalendárnych mesiacov od prvého dňa
nasledujúceho mesiaca po dátume prihlásenia, resp. po predpokladanom začiatku dodávky
plynu podľa Zmluvy o dodávke, ktorá bola uzatvorená v rovnaký deň ako
Zmluva o poskytovaní DS alebo od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci,
v ktorom nadobudne účinnosť dodatok k Zmluve o dodávke, ktorým sa predlžuje doba
trvania Zmluvy o dodávke alebo mení doba trvania Zmluvy o dodávke na dobu určitú,
a ktorý bol uzatvorený v rovnaký deň ako Zmluva o poskytovaní DS.

8.

Osoba odlišná od Odberateľa je oprávnená podpísať Zmluvu o poskytovaní DS len na
základe predloženého plnomocenstva; to platí aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti s
Odberateľom a blízke osoby Odberateľa.2

9.

Akékoľvek údaje Odberateľa uvedené v Zmluve o poskytovaní DS musia byť zhodné
s porovnateľnými údajmi uvedenými Odberateľom v Zmluve o dodávke. Akékoľvek
oznámenie o zmene údajov doručené Dodávateľovi v súvislosti so Zmluvou o dodávke sa
uplatní aj pre potreby Zmluvy o poskytovaní DS.

10.

Zmluvu o poskytovaní DS je možné meniť dohodou Zmluvných strán, a to písomne alebo
iným spôsobom, uvedeným v bode 2. tohto článku OP (telefonicky alebo elektronicky), ak
nie je v Zmluve o poskytovaní DS alebo v týchto OP ustanovené inak. Dodatok k Zmluve
sa nevyžaduje pri zmene adresy bydliska Odberateľa (nie adresy OM), pri zmene spôsobu
doručovania faktúr na elektronickú formu, telefónnych čísel, emailových adries,
kontaktných osôb alebo ich mien, pri zmene priezviska Odberateľa, pri zmene spôsobu
platby. V takýchto prípadoch je predpokladom na zmenu Zmluvy o poskytovaní DS
jednostranné písomné oznámenie jednej Zmluvnej strany doručené druhej Zmluvnej
strane, v ktorom je Zmluvná strana povinná uviesť, že žiada o zmenu údajov v Zmluve
o dodávke, na základe ktorej sa vykoná zmena údajov aj pre Zmluvu o poskytovaní DS.

Článok IV.
Práva a povinnosti Dodávateľa a Odberateľa
1.

2

Dodávateľ je povinný poskytovať Odberateľovi Doplnkové služby za podmienok
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, Zmluvou o poskytovaní DS, týmito
OP, Poistnými podmienkami a Cenníkom doplnkových služieb Dodávateľa po dobu, počas
ktorej bude mať Odberateľ uzatvorenú Zmluvu o dodávke.

§ 115 a 116 Občiankeho zákonníka.
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2.

Podmienka uvedená v bode 1. tohto článku OP sa považuje za skutočnosť rozhodujúcu pre
Dodávateľa pre uzavretie Zmluvy o poskytovanie DS.

3.

Odberateľ sa zaväzuje plniť povinnosti v súlade so Zmluvou o poskytovaní DS, týmito OP,
Poistnými podmienkami a za poskytovanie Doplnkových služieb zaplatiť Dodávateľovi cenu
podľa Cenníka Doplnkových služieb Dodávateľa a článku V. týchto OP.

4.

Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť zmenu skutočností a údajov uvedených
v Zmluve o poskytovaní DS bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní
odo dňa zmeny týchto skutočností alebo údajov, inak zodpovedajú za dôsledky nesplnenia
tejto oznamovacej povinnosti.

Článok V.
Cena a platobné podmienky
1.

Cena za poskytovanie Doplnkových služieb je stanovená Cenníkom Doplnkových služieb
Dodávateľa. Ceny za Doplnkové služby sú stanovené pre každú Doplnkovú službu
osobitne, a to ako jednorazový poplatok za príslušnú Doplnkovú službu. Príslušná
Doplnková služba sa spoplatní v zmysle Cenníka Doplnkových služieb Dodávateľa
platného v čase uzatvorenia Zmluvy.

2.

K cene za poskytovanie Doplnkových služieb, bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty,
prípadne iné aplikovateľné dane v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.

Odberateľ má povinnosť uhradiť Dodávateľovi cenu za Doplnkové služby spôsobom
uvedeným v Zmluve o poskytovaní DS, ktorý je zhodný so spôsobom úhrady dohodnutým
medzi Dodávateľom a Odberateľom v Zmluve o dodávke, a to na základe nasledovného:
3.1.

v prípade spôsobu platby prostredníctvom bankového inkasa z bankového účtu
Odberateľa vystavuje inkasný príkaz Dodávateľ v zmysle Dodávateľom vystavenej
samostatnej faktúry;

3.2.

v prípade spôsobu platby prostredníctvom bankového prevodu na bankový účet
Dodávateľa v zmysle Dodávateľom vystavenej samostatnej faktúry;

3.3.

v prípade spôsobu platby prostredníctvom poštového peňažného poukazu v zmysle
Dodávateľom vystavenej samostatnej faktúry;

3.4.

v prípade spôsobu platby prostredníctvom SIPO, Odberateľ uhrádza poplatok ako
platbu zahrnutú v rámci SIPO ako samostatnú položku.

4.

Dodávateľ fakturuje Odberateľovi cenu za poskytovanie Doplnkových služieb formou
vystavenia faktúry, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými daňovými
a účtovnými predpismi3.

5.

Náklady spojené s úhradou záväzkov podľa Zmluvy o poskytovaní DS (napr. bankové
poplatky, poštové poplatky) znáša každý účastník Zmluvy o poskytovaní DS sám.

3

)

Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon o dani z pridanej hodnoty.
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6.

V prípade, ak si Odberateľ s Dodávateľom v Zmluve o poskytovaní DS a Zmluve o dodávke
dohodne, aby si Dodávateľ svoje pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní DS voči
Odberateľovi inkasoval z účtu, je Odberateľ povinný zabezpečiť, resp. vykonať všetky
úkony nevyhnutné pre umožnenie využitia inkasného spôsobu úhrady záväzkov v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj pokynmi dotknutej banky
a Dodávateľa. Odberateľ je taktiež povinný zabezpečiť na svojom účte v čase splatnosti
svojich záväzkov potrebné finančné prostriedky a plne zodpovedá za omeškanie alebo
nezrealizovanie inkasných príkazov.

7.

V prípade inkasného spôsobu platenia v zmysle pravidiel SEPA je podmienkou pre
vystavenie inkasného príkazu podpísanie Mandátu na inkaso medzi Dodávateľom
a Odberateľom. Mandát je súhlas s odpísaním peňažných prostriedkov z účtu Odberateľa
prostredníctvom inkasa. Ak už Odberateľ udelil Dodávateľovi Mandát na inkaso v súvislosti
so Zmluvou o dodávke uplatní sa pre účely Zmluvy o poskytovaní DS takýto skôr udelený
Mandát na inkaso. Odberateľ zároveň zabezpečí vo svojom peňažnom ústave súhlas na
inkaso v prospech Dodávateľa ako aj dostatok peňažných prostriedkov na svojom účte
v peňažnom ústave ku dňu splatnosti záväzku. Ak nebude možné inkaso zrealizovať,
Odberateľ je povinný bezodkladne vykonať úhradu iným spôsobom uvedeným v tomto
článku OP. V prípade platby prostredníctvom zmluvných bánk je možné súhlas na inkaso
zriadiť v ktoromkoľvek zákazníckom centre Dodávateľa4.

8.

Odberateľ je povinný uhradiť platbu za poskytovanie Doplnkových služieb tak, aby bola táto
pripísaná v prospech účtu Dodávateľa najneskôr v termíne splatnosti podľa faktúry.

9.

Záväzok Odberateľa zaplatiť sa považuje za splnený riadne, včas a v súlade so zmluvne
dohodnutými platobnými podmienkami, iba ak Odberateľ v platobnom styku uvedie
variabilný symbol z faktúry, IBAN/BIC; nakoľko ide o údaje nevyhnutné pre správnu
identifikáciu platby Dodávateľom. Nedodržanie zmluvne dohodnutých platobných
podmienok v zmysle predchádzajúcej vety oprávňuje Dodávateľa postupovať podľa bodu
12. tohto článku OP.

10.

Úhradou sa rozumie pripísanie vyfakturovanej sumy na účet Dodávateľa uvedenej na
faktúre, s uvedením správneho variabilného symbolu uvedeného na faktúre. Ak Odberateľ
poukáže úhradu s nesprávnym variabilným symbolom alebo ju poukáže na iný bankový
účet Dodávateľa, ako je uvedený na faktúre, Dodávateľ je oprávnený vrátiť Odberateľovi
úhradu ako neumiestnenú (neidentifikovateľnú) a účtovať mu úrok z omeškania vo výške
určenej všeobecne záväzným právnym predpisom, a to od dátumu splatnosti faktúry až do
jej riadnej úhrady. Odberateľ je povinný vyúčtované úroky Dodávateľovi uhradiť.

11.

Pri bezhotovostnom prevode z účtu sa za deň úhrady považuje deň, keď bola platba
pripísaná na účet Dodávateľa. Pri platbe v hotovosti poštovým peňažným poukazom na
príslušný účet Dodávateľa sa za deň úhrady považuje deň, keď boli peňažné prostriedky
odoslané z účtu Odberateľa poštovému podniku. Ak pripadne deň splatnosti platby na deň
pracovného voľna alebo na deň pracovného pokoja, je dňom splatnosti najbližší
nasledujúci pracovný deň.

12.

Omeškanie Odberateľa s úhradou platby za Doplnkové služby sa považuje za nedodržanie
zmluvne dohodnutých platobných podmienok, a teda za podstatné porušenie povinností
Odberateľa. Ak Odberateľ neuhradí platbu za Doplnkové služby v stanovenej výške ani 30dní po lehote splatnosti určenej vo faktúre, je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy
o poskytovaní DS.

13.

Dodávateľ má právo navrhnúť Odberateľovi Elektronickú faktúru. Ak si Odberateľ zvolí
Elektronickú faktúru, udeľuje týmto v súlade s § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z pridanej

4

)

Platí pre zmluvné banky (podrobnejšie informácie získa Odberateľ priamo pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní DS).
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hodnoty súhlas na to, aby mu Dodávateľ zasielal faktúru výlučne v elektronickej forme a
berie na vedomie, že Dodávateľ mu nie je povinný zasielať faktúru aj v tlačenej forme.
Elektronická faktúra sa považuje za daňový doklad, a teda je plnohodnotnou náhradou
faktúry v tlačenej forme. Elektronickú faktúru sprístupňuje Dodávateľ v lehote určenej pre
vystavenie faktúry Odberateľovi jej zaslaním na emailovú adresu oznámenú Odberateľom,
prípadne jej iným elektronickým sprístupnením. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné
zneužitie Elektronickej faktúry zaslanej na e-mailovú adresu oznámenú Odberateľom.

Článok VI.
Reklamačné konanie
1.

Reklamácia je podanie Odberateľa adresované Dodávateľovi, ktorým sa Odberateľ
domáha najmä zodpovednosti Dodávateľa za nekvalitné poskytnutie Doplnkovej služby,
pričom takýto stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a zároveň Odberateľ požaduje od
Dodávateľa nápravu alebo náhradu za nekvalitné poskytnutie Doplnkovej služby. Účelom
reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky.

2.

Práva a povinnosti Zmluvných strán pri reklamácii sa riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi a Reklamačným poriadkom Dodávateľa. Reklamačný poriadok
Dodávateľa je dostupný Odberateľovi v ktoromkoľvek zákazníckom centre Dodávateľa a na
Webovom sídle Dodávateľa.

Článok VII.
Zánik zmluvy všeobecne
1.

Zmluva o poskytovaní DS zaniká:
1.1.

uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá;

1.2.

na základe dôvodov uvedených v Poistných podmienkach;

1.3.

dohodou Zmluvných strán;

1.4.

odstúpením od Zmluvy o poskytovaní DS zo strany Odberateľa bez uvedenia dôvodu
v lehote najviac 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy o poskytovaní DS;
v takomto prípade Zmluva o poskytovaní DS zaniká od samého počiatku;

1.5.

dňom, ktorým dôjde k ukončeniu Zmluvy o dodávke a Odberateľ prestane spĺňať
podmienky na poskytovanie Doplnkových služieb podľa čl. IV bod 1 týchto OP;

1.6.

odstúpením od Zmluvy o poskytovaní DS zo strany Dodávateľa v prípade
podstatného porušenia povinností Odberateľom; za podstatné porušenie povinností
Odberateľa sa považuje porušenie akejkoľvek povinnosti Odberateľa uvedenej
v Poistných podmienkach, a to pokiaľ nedôjde k náprave ani v dodatočnej lehote 10
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dní po doručení výzvy Dodávateľa. Zmluva o poskytovaní DS v tomto prípade zaniká
ku dňu doručenia jednostranného odstúpenia od Zmluvy o poskytovaní DS;

2.

1.7.

odstúpením od Zmluvy o poskytovaní DS zo strany Odberateľa v prípade
podstatného porušenia povinností Dodávateľom; za podstatné porušenie povinností
Dodávateľa sa považuje porušenie akejkoľvek povinnosti Dodávateľa uvedenej
v Poistných podmienkach, a to pokiaľ nedôjde k náprave ani v dodatočnej lehote 10
dní po doručení výzvy Odberateľa. Zmluva o poskytovaní DS v tomto prípade zaniká
ku dňu doručenia jednostranného odstúpenia od Zmluvy o poskytovaní DS;

1.8.

odstúpením od Zmluvy o poskytovaní DS zo strany Dodávateľa v prípade, ak
Odberateľ neuhradí cenu za Doplnkové služby ani v lehote 30 kalendárnych dní po
dátume splatnosti;

1.9.

iným spôsobom, uvedeným v Zmluve o poskytovaní DS, týchto OP alebo všeobecne
záväzných právnych predpisoch.

V prípade ukončenia zmluvného vzťahu pred uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva
o poskytovaní DS uzavretá, z dôvodov na strane Odberateľa, Odberateľ nemá nárok na
vrátenie už uhradeného poplatku za poskytovanie Doplnkových služieb, a to ani jeho
alikvotnej čiastky.

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov
1.

Odberateľ udeľuje Dodávateľovi súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných
údajov v informačných systémoch Dodávateľa v rozsahu uvedenom v Zmluve
o poskytovaní DS a/alebo poskytnutom akoukoľvek inou preukázateľnou formou
Dodávateľovi, za účelom plnenia Zmluvy o poskytovaní DS. Osobné údaje sú spracúvané
pre účely uzatvorenia a vykonávania Zmluvy o poskytovaní DS, vrátane jej zmien,
ukončenia ako aj plnenia zmluvných povinností z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich, pre
vysporiadanie všetkých záväzkov a nárokov Zmluvných strán z nej vzniknutých, a to po
dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo
zmluvného vzťahu Dodávateľa a Odberateľa.

2.

Pre splnenie uvedeného účelu je nevyhnutné, aby sa Zmluvné strany jednoznačne
identifikovali tak, aby Zmluva o poskytovaní DS ako aj akýkoľvek iný úkon medzi nimi boli
urobené vážne, určite, zrozumiteľne a adresne. Za týmto účelom je Odberateľ povinný
hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť a poskytnúť Dodávateľovi svoje
osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštový
styk, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu a štátna
príslušnosť Odberateľa. Odberateľ berie na vedomie, že na plnenie Zmluvy o poskytovaní
DS je nevyhnutné, aby Dodávateľ spracúval údaje Odberateľa v rozsahu podľa
predchádzajúcej vety.

3.

Akékoľvek iné údaje, ako tie uvedené v bode 1. tohto článku, poskytuje Odberateľ
Dodávateľovi dobrovoľne a Odberateľ má právo súhlas s ich spracúvaním kedykoľvek
odvolať.

4.

Pri komunikácii Odberateľa a Dodávateľa prostredníctvom telefonickej zákazníckej linky
Dodávateľa je Odberateľ povinný identifikovať sa (číslom Zmluvy o dodávke, adresou a
POD kódom OM alebo zákazníckym číslom v systéme Dodávateľa) z dôvodu
zabezpečenia ochrany zmluvného vzťahu. Všetky volania na zákaznícku linku Dodávateľa
(odchádzajúce aj prichádzajúce) je Dodávateľ oprávnený zaznamenávať a uchovávať na
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účely uplatňovania práv a výkonu práv a povinností vyplývajúcich Zmluvným stranám zo
Zmluvy o poskytovaní DS a týchto OP, ako aj na účely skvalitnenia Dodávateľom
poskytovaných Doplnkových služieb. V prípade, že záznamy volaní obsahujú osobné údaje
Odberateľa alebo tretej osoby, ustanovenia tohto článku OP sa použijú primerane.
5.

Odberateľ udeľuje Dodávateľovi súhlas s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich
osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v rozsahu a za
podmienok dojednaných s Dodávateľom v písomnej zmluve, pokiaľ to bude potrebné pre
zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní DS.
Ide najmä o subjekty poverené Dodávateľom plnením zmluvných a zákonných povinností,
doručovaním korešpondencie, správou a vymáhaním pohľadávok, a pod.

6.

Odberateľ súhlasí, aby povinnosť Dodávateľa informovať Odberateľa o spracúvaní
osobných údajov prostredníctvom tretích strán bola splnená aj ich zverejnením na
Webovom sídle Dodávateľa.

Článok IX.
Doručovanie
1.

Pri osobnom doručovaní, za ktoré sa považuje prebranie písomnosti Odberateľom alebo
splnomocnenou osobou, sa písomnosti považujú za doručené ich odovzdaním, a to aj
v prípade, ak ich adresát odmietne prevziať.

2.

Písomnosti, ktoré Odberateľ alebo Dodávateľ zasiela prostredníctvom pošty ako
doporučenú zásielku alebo zásielku s doručenkou, sa na účely Zmluvy o poskytovaní DS
považujú za doručené druhej Zmluvnej strane (alebo osobe ňou splnomocnenej na
preberanie zásielok), aj vtedy, ak:
2.1.

druhá Zmluvná strana odoprela prijať zásielku;

2.2.

zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote;

2.3.

nebolo možné druhú Zmluvnú stranu zistiť na adrese uvedenej v Zmluve
o poskytovaní DS alebo poslednej známej adrese, a preto doručenie nebolo možné.

3.

Písomnosti, okrem písomností týkajúcich sa výpovede zo zákonných dôvodov, výpovede
Zmluvy o poskytovaní DS, odstúpenia od Zmluvy o poskytovaní DS a uzatvorenia Zmluvy
o poskytovaní DS, doručované Odberateľom prostredníctvom faxu alebo e-mailovej správy
na e-mailovú adresu Odberateľa alebo e-mailovú adresu Dodávateľa, ktorú Odberateľ
alebo Dodávateľ na tento účel oznámil druhej Zmluvnej strane, sa považujú za doručené
prijatím správy. Písomnosti doručované Dodávateľom elektronickou formou, vrátane
Elektronickej faktúry, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia, sa považujú za
doručené prvý pracovný deň nasledujúci po ich odoslaní, aj keď si ich druhá Zmluvná
strana neprečítala. Písomnosti doručované Dodávateľom formou ich sprístupnenia sa
považujú za doručené okamihom ich sprístupnenia. Písomnosti doručované kuriérskou
službou sa považujú za doručené tretí deň po ich odovzdaní doručovateľovi, pokiaľ sa
nepreukáže skorší termín doručenia.

4.

Odberateľ a Dodávateľ sú povinní navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie,
čísla faxu a elektronické adresy /e-mail/ v lehote uvedenej v článku IV. bode 4 týchto OP.
Do doby doručenia oznámenia o zmene adresy je Dodávateľ oprávnený odosielať
písomnosti na poslednú známu adresu Odberateľa. Ak Odberateľ alebo Dodávateľ
v stanovenej lehote druhú Zmluvnú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie
písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu.
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Článok X.
Záverečné ustanovenia
1.

Pri právnych vzťahoch Zmluvných strán týkajúcich sa poskytovania Doplnkových služieb,
ktoré nie sú výslovne upravené v Zmluve o poskytovaní DS a v týchto OP, sa primerane
použijú ustanovenia Rámcovej poistnej zmluvy, Poistných podmienok a príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

2.

Ustanoveniami týchto OP nie je dotknuté právo Zmluvných strán dohodnúť si Zmluvou
o poskytovaní DS odlišné podmienky poskytovania Doplnkových služieb. V prípade rozporu
medzi ustanoveniami Zmluvy o poskytovaní DS a ustanoveniami týchto OP majú prednosť
ustanovenia obsiahnuté v Zmluve o poskytovaní DS, avšak tieto nemôžu byť v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.

Dodávateľ je oprávnený zmeniť tieto OP, a to pri dodržaní povinností v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov. Platnosť týchto OP zaniká účinnosťou nových OP
vydaných Dodávateľom podľa predošlej vety. Dodávateľ upovedomí Odberateľa o nových,
resp. zmenených OP pred ich účinnosťou prostredníctvom ich zverejnenia na Webovom
sídle Dodávateľa.

4.

Všetky informácie týkajúce sa záležitostí Odberateľa, ktoré má Dodávateľ o ňom vedené vo
svojom informačnom systéme, nie sú verejne prístupné. Zmluvné strany súhlasia, že
všetky informácie a skutočnosti získané o druhej Zmluvnej strane pri uzatváraní a plnení
Zmluvy o poskytovaní DS alebo v súvislosti s ňou, s výnimkou verejne prístupných
informácií, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
Obchodného zákonníka, ak nie je v týchto OP alebo v Zmluve o poskytovaní DS uvedené
inak. Údaje spracúvané Dodávateľom môžu byť poskytnuté tretej osobe poverenej
Dodávateľom, ktorá koná za a v prospech Dodávateľa v súvislosti s plnením jeho
zákonných a zmluvných povinností vo vzťahu k Odberateľovi a tretej osobe poverenej
Dodávateľom na vymáhanie a inkasovanie plnení Odberateľa zo Zmluvy o poskytovaní DS.

5.

Informácie o Doplnkových službách môže Odberateľ získať v ktoromkoľvek zákazníckom
centre Dodávateľa, na zákazníckej linke Dodávateľa 0850 111 363, prípadne na Webovom
sídle Dodávateľa.

6.

OP nadobúdajú účinnosť 1.10.2015.
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