
 

 

 

                                                                                              Zmluva o používaní kariet MULTICARD  

uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami 

 

 1.  Eni Slovensko, spol. s r.o.                       2.  Eni  BENELUX B.V. 

so sídlom: Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava                           so sídlom Eemahavenwerk, 50 3089 – KH Rotterdam, Holandsko 

zastúpená: Massimo Bechi                                   reg.: Chamber of Commerce of Rotterdam, H 24110080 

IČO: 35 700 912                       (ďalej iba „ICC“) 

DIČ: 2020311381                              zastúpená Eni  Slovensko spol. s r.o., na základe plnomocenstva 

registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: SRO, vložka číslo: 11961/B 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú.: 2620043414/1100 

 (ďalej iba „Eni“) 

  na jednej strane 

                                                                                         a 

 3. Názov spoločnosti: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Košiciach 

Sídlo/miesto podnikania: Ipeľská 1, Košice, 040 11 

Zastúpená (meno, priezvisko, funkcia):  MUDr. Margita Kaplanová.                                                                                                                                 

 IČO: 00 606 723 

 DIČ: 2020928052    

 

 

 (ďalej iba „zákazník“) 

na strane druhej 

 

 

nasledovne: 

 

1. Pojmy 

1.1. Zmluva je Zmluva o používaní kariet  MULTICARD . 

1.2. Cenník je cenník Eni, v aktuálne platnom znení, ktorý obsahuje ceny, zľavy, prirážky a poplatky v súvislosti s kartami; niektoré z týchto cien, zliav, prirážok 

a poplatkov aktuálnych v čase podpísania tejto zmluvy sú informatívne uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 

1.3. Karta je karta  MULTICARD . 

1.4. Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zavrela zmluvu. 

1.5. Držiteľ je každá fyzická alebo právnická osoba, vrátane zákazníka, ktorá je oprávnená používať kartu. 

1.6. EČV je evidenčné číslo vozidla. 

1.7. Obchodné miesto je každá prevádzka zaväzujúca sa akceptovať pri predaji svojich výrobkov a služieb karty a každý poskytovateľ služieb (napríklad 

spoločnosti prevádzkujúce diaľnice, mýtne systémy alebo tunely), ktorého služby je možné využívať prostredníctvom kariet. 

1.8. Transakcia je každý jednotlivý odber tovaru alebo služby prostredníctvom karty na obchodnom mieste. 

1.9. Eni je Eni Slovensko, spol. s r.o., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 700 912, OR OS Bratislava I, Sro, 11961/B. 

1.10. ICC je Eni BENELUX B.V. Eemahavenwerk, 50 3089 – KH Rotterdam, Holandsko. 

1.11. Účastníci sú účastníci zmluvy, to znamená zákazník, Eni a ICC. 

2. Predmet zmluvy 

2.1. Zmluva určuje podmienky na používanie kariet určených na bezhotovostný odber tovaru a služieb na obchodných miestach a úhradu ceny za služby a tovar 

odobratých prostredníctvom kariet a kartového systému ROUTEX. 

2.2. Pri odbere tovaru a služieb sa Eni zaväzuje zákazníkovi dodať alebo sám, alebo prostredníctvom ICC obstarať dodanie tovarov alebo služieb na obchodných 

miestach po predložení karty vždy, keď budú splnené všetky podmienky použitia karty a príslušné obchodné miesto bude technicky schopné transakciu 

zrealizovať a zákazník sa zaväzuje Eni alebo prostredníctvom Eni za dodanie alebo obstaranie tovarov alebo služieb zaplatiť ich cenu a všetky poplatky 

spojené s používaním karty. 

2.3. Zmluva sa vzťahuje na všetky karty  vydané zákazníkovi.  O vydanie jednotlivých kariet zákazník žiada prostredníctvom formulárov „Objednávka kariet  

MULTICARD “, ktoré po ich akceptácii zo strany Eni tvoria prílohy tejto zmluvy . 

3. Vydávanie kariet 

3.1. Eni a ICC uzatvárajú so zákazníkom zmluvu za predpokladu súčasného splnenia nasledujúcich podmienok: 

3.1.1. zákazník predloží riadne vyplnené tlačivo zmluvy a jej príloh; za správnosť údajov zodpovedá zákazník, 

3.1.2. zákazník predloží doklady o zábezpeke, pokiaľ to Eni požaduje, 

3.1.3. zákazník predloží povolenie na inkaso z účtu zákazníka, pokiaľ to Eni požaduje. 

3.2. Eni odovzdá zákazníkovi karty vrátane PIN kódov ku kartám do 20 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy buď: 

3.2.1. osobne v mieste dohodnutom v zmluve proti podpisu, alebo 

3.2.2. poštou doporučeným listom . 

3.3. Zákazník zodpovedá za akúkoľvek manipuláciu s kartou, resp. tým spôsobenú škodu od momentu prevzatia karty. V prípade doručenia karty poštou je 

zákazník povinný obratom poslať Eni ním podpísané „Potvrdenie o prevzatí kariet“. 

3.4. Vydanie kariet je spoplatnené podľa cenníka. Poplatky za výrobu a personalizáciu kariet je zákazník povinný uhradiť Eni do 15 pracovných dní od vystavenia 

faktúry. 

3.5. PIN kódy Eni zasiela na PIN liste v osobitnej uzatvorenej obálke vždy oddelene od kariet. 

3.6. Pokiaľ sa PIN list odovzdáva osobne, zákazník potvrdí jeho prevzatie v „Potvrdení o prevzatí PIN listu“. 

3.7. Pokiaľ sa PIN list posiela poštou, zákazník je povinný skontrolovať neporušenosť obálky PIN listu. V prípade porušenia obálky PIN listu je zákazník povinný 

vyžiadať si o tejto skutočnosti potvrdenie doručovateľa ihneď pri prevzatí zásielky a súčasne o tom informovať Eni, pričom platí, že pri nesplnení 

ktorejkoľvek z týchto povinností zo strany zákazníka bez zbytočného odkladu boli PIN kódy doručené bezchybne. Momentom potvrdenia prevzatia PIN listu 

v prípade osobného odovzdania alebo jeho bezchybného doručenia poštou zákazník preberá plnú zodpovednosť za utajenie, resp. zneužitie PIN kódu. S PIN 

kódom sa smie oboznámiť výlučne zákazník a ním určený držiteľ, pričom za akékoľvek zneužitie karty alebo škodu spôsobenú jej neoprávneným použitím 

zodpovedá zákazník. PIN sa nesmie zaznamenať na kartu a nesmie sa s ním zaobchádzať spôsobom, ktorý môže pri strate alebo odcudzení karty umožniť jeho 

vyzradenie. Pokiaľ sa pri reklamovaných transakciách použil PIN kód, za všetky škody spôsobené zneužitím karty zodpovedá zákazník. 
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4. Používanie kariet 

4.1. Karta je vlastníctvom Eni.  

4.2. Držiteľ je povinný chrániť kartu pred stratou a poškodením, a to najmä pred mechanickým poškodením a pôsobením magnetického poľa. 

4.3. Karta je platná buď medzinárodne, alebo len v Slovenskej republike, čo je vyznačené priamo na karte. Zákazník je oprávnený kartu používať výlučne na 

obchodných miestach riadne označených symbolmi akceptácie ROUTEX. 

4.4.  Zákazník je povinný vyrovnať voči Eni všetky nároky, resp. škody, ktoré Eni vzniknú v súvislosti s vydaním a používaním karty vrátane prípadov zneužitia 

karty a nároky alebo škody spôsobené použitím karty v rozpore so zmluvným podmienkami; Eni za prípadné zneužitie karty nenesie žiadnu zodpovednosť. 

4.5. Kartu vydanú k vozidlu s uvedením jeho EČV možno používať výlučne pre toto vozidlo. V prípade zistenia nezhody EČV vozidla, pre ktoré sa vykonáva 

transakcia s EČV na karte, je obchodné miesto oprávnené transakciu s kartou odmietnuť. 

4.6. Karta vystavená na meno držiteľa je neprenosná.. Držiteľ je povinný pri prevzatí kartu podpísať. V prípade pochybnosti o zhode podpisu držiteľa s podpisom 

na karte je obchodné miesto oprávnené transakciu s kartou odmietnuť. 

4.7. Držiteľ smie žiadať len o odber tovarov alebo služieb podľa produktového stupňa karty uvedeného v objednávke karty. 

4.8. Karta sa vydáva na dobu dvoch rokov a jej platnosť končí uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca vyznačeného na karte. Po uplynutí platnosti sa karta 

nesmie používať. Akékoľvek používanie karty po skončení jej platnosti je neoprávnené. Karty, ktorým končí platnosť, budú automaticky nahradené novými 

kartami s novou platnosťou a toto opätovné vydanie bude spoplatnené podľa cenníka. Podmienky novej karty budú zhodné s  podmienkami karty, ktorej končí 

platnosť, pokiaľ zákazník Eni v predstihu troch mesiacov pred skončením platnosti existujúcich karty neoznámi inú požiadavku doporučeným listom.  

4.9. Stratu alebo odcudzenie karty je zákazník povinný ihneď oznámiť Eni a je zároveň povinný požiadať o zablokovanie karty. Dňom oznámenia a žiadosti 

o zablokovanie je vždy najskôr deň, v ktorom je Eni doručené písomné oznámenie o tejto skutočnosti a doručená písomná žiadosť o zablokovanie karty. 

Oznámenie a žiadosť musia obsahovať identifikačné údaje karty a identifikačné údaje zákazníka. Zákazník je povinný vyžiadať si písomné potvrdenie Eni o 

tom, že Eni oznámenie a žiadosť o zablokovanie karty dostal, inak môže byť doručenie oznámenia a žiadosti o zablokovanie karty spochybnené. Eni následne 

vykoná blokáciu tejto karty. Ak zákazník požiada o blokáciu karty uvedeným spôsobom v pracovný deň do 10:00 SEČ, zodpovednosť zákazníka za zneužitie 

karty končí o polnoci pracovného dňa, keď sa žiadosť o blokáciu doručila predpísaným spôsobom Eni. Ak zákazník požiada o blokáciu karty predpísaným 

spôsobom v pracovný deň po 10:00 SEČ, zodpovednosť zákazníka za zneužitie karty končí o polnoci nasledujúceho pracovného dňa po dni, keď bola žiadosť 

o blokáciu doručená predpísaným spôsobom Eni. Pokiaľ zákazník požiada o blokáciu uvedeným spôsobom v deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, 

zodpovednosť zákazníka za zneužitie karty končí o polnoci najbližšieho pracovného dňa po dni, keď bola žiadosť predpísaným spôsobom doručená Eni. 

Zákazník je však vždy, bez akéhokoľvek obmedzenia, bez ohľadu na uvedené lehoty a v plnom rozsahu zodpovedný za všetky prípadné škody vzniknuté pri 

transakciách, pri ktorých sa použil PIN kód karty. Pokiaľ sa takto zablokovaná karta znova nájde, nesmie sa ďalej používať, musí sa znehodnotiť 

prestrihnutím a zákazník je povinný vrátiť ju Eni. V prípade, že tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky transakcie spojené s prípadným zneužitím tejto 

karty. Blokácia karty je spoplatnená podľa cenníka. 

4.10. V prípade poškodenia karty je zákazník povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Eni a nechať si na vlastné náklady vystaviť novú kartu. 

Poškodená karta sa nesmie ďalej používať a musí sa okamžite vrátiť Eni. Pokiaľ Eni zistí opakované použitie poškodenej karty, má právo kartu zablokovať na 

náklady zákazníka. 

4.11. Zákazník je povinný vrátiť Eni všetky vydané karty do 5 pracovných dní od požiadania Eni. Eni je oprávnený odobrať, alebo na náklady zákazníka 

zablokovať zákazníkove karty bez predchádzajúceho upozornenia v prípade, že zákazník neplní svoje platobné povinnosti, alebo v prípade porušenia 

zmluvných podmienok. Zákazník je zároveň povinný vrátiť kartu do 15 pracovných dní od skončenia jej platnosti. V prípade, že si zákazník v takýchto 

prípadoch kartu ponechá, nesie zodpovednosť za všetky transakcie spojené s prípadným zneužitím tejto karty a za škody spôsobené aj neplatnou kartou. V 

takom prípade je Eni zároveň oprávnený zablokovať nevrátené karty na náklady zákazníka.  

4.12. Neoprávnená výroba, pozmeňovanie a falšovanie kariet sú zakázané. 

4.13. Zákazník je povinný poučiť držiteľov kariet o zmluvných podmienkach a voči Eni priamo a sám zodpovedá za ich porušenie držiteľmi kariet.  

5. Transakcie 

5.1. Prevádzkovatelia obchodných miest môžu mať stanovené limity jednej transakcie na kartu realizovanej na obchodnom mieste. Obchodné miesto je oprávnené 

transakciu odmietnuť a zákazník nie je oprávnený požadovať odber tovaru alebo služieb v prípade, že hodnota odberu presahuje limit obchodného miesta. 

Zákazník sa zaväzuje zdržať sa konania smerujúceho k účelovému deleniu odberu na viacero transakcií s nižšou než limitnou hodnotou. 

5.2. V okamihu odberu tovaru alebo služieb je držiteľ karty povinný zadať PIN kód a podpísať originál a kópiu dokladu o odbere vystaveného obsluhou na 

obchodnom mieste. Týmto dokladom držiteľ karty v mene zákazníka potvrdzuje, že prijal tovar, resp. službu uvedenú na doklade a akceptuje všetky 

náležitosti a skutočnosti uvedené na doklade. Podpis tohto dokladu držiteľom karty sa považuje za súhlas zákazníka s uskutočnenou transakciou a potvrdenie 

dlžnej sumy, ktorá z nej vznikla. V prípade poruchy zariadenia, ktoré umožňuje elektronickú akceptáciu kariet vystaví obsluha obchodného miesta náhradný 

doklad, ktorý musí tiež podpísať držiteľ a obsluha obchodného miesta. Podpísaný originál dokladu dostane vždy držiteľ karty, podpísaná kópia ostáva na 

obchodnom mieste. 

5.3. Všetky transakcie na obchodných miestach prevádzkovaných Eni sa zákazníkovi vyúčtujú v mene EURO. 

5.4. Všetky transakcie na obchodných miestach iných prevádzkovateľov v Slovenskej Republike, sa zákazníkovi vyúčtujú v mene EURO. Tovar a služby na týchto 

obchodných miestach odkupuje ICC, resp. Eni od príslušného obchodného miesta, resp. jeho prevádzkovateľa a následne ich cenu vyúčtuje zákazníkovi. 

5.5. Všetky transakcie na obchodných miestach v zahraničí sa zákazníkovi vyúčtujú v mene EURO po prepočítaní podľa príslušného kurzu zverejneného ku dňu 

realizácie transakcie v denníku Financial Times. Takto odoberaný tovar a služby sa predávajú zákazníkovi v mene ICC, a to vo všetkých prípadoch, keď je to 

právne prípustné. V takom prípade ICC vystaví faktúru a inkaso pohľadávky sa vykoná prostredníctvom Eni.  

5.6. V štátoch, kde nie je možný postup uvedený v odseku 5.5 tohto článku, alebo v krajinách, kde sa pri určitom tovare alebo službe uplatňuje iný postup, sa 

oprávnenie a povinnosť inkasa príslušnej pohľadávky od zákazníka prenesie z obchodného miesta na ICC a ďalej na Eni. V tomto prípade zákazník dostane 

daňový doklad priamo na obchodnom mieste karty a inkaso pohľadávky sa následne vykoná prostredníctvom Eni.  

5.7. ICC postupuje Eni všetky práva z pohľadávky voči zákazníkovi, ktoré vznikli po dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb odoberaných prostredníctvom karty. 

V dôsledku realizácie postupu podľa predchádzajúcej vety tak zákazník plní svoje záväzky spojené s transakciou  výhradne voči Eni, pokiaľ ICC neurčí inak. 

Zákazník berie na vedomie postúpenie práva vymáhať pohľadávky, ktoré vznikli v dôsledku transakcie, z ICC na Eni. 

5.8. Prípadné reklamácie vád tovaru alebo služby sa musia uplatňovať priamo voči obchodnému miestu, na ktorom sa uskutočnila transakcia, resp. 

u poskytovateľa služby (napríklad spoločnosti prevádzkujúce diaľnice, mýtne systémy, alebo tunely), ktorého služba bola využitá prostredníctvom kariet; Eni 

ani ICC za kvalitu týchto tovarov alebo služieb zákazníkovi nijako nezodpovedajú. 

5.9. Obsluha na obchodnom mieste je oprávnená požadovať overenie totožnosti osoby, ktorá kartu pri transakcii predložila. Obsluha obchodného miesta je 

oprávnená odobrať kartu, pokiaľ kartu predložila osoba iná, ako je držiteľ karty, prípadne pokiaľ sa EČV vyznačené na karte nezhoduje s EČV vozidla, pre 

ktoré sa uskutočňuje transakcia. Obsluha na obchodnom mieste je oprávnená odobrať kartu aj v prípade, ak je karta zablokovaná, pokiaľ došlo k ukončeniu 

zmluvy , v prípade uplynutia platnosti karty, alebo v prípade porušenia zmluvných podmienok. 

5.10. Zákazník sa zaväzuje dodržiavať celkový predpokladaný odber tovaru a služieb (pohonné hmoty, platba dialnic, tovar na čerpacej stanici a pod.) za určené 

obdobie uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve (kreditný limit). V prípade prekročenia predpokladaného odberu bez písomného súhlasu Eni, má Eni právo 

zablokovať všetky karty vydané zákazníkovi. 

6. Ceny a zľavy 

6.1. Základom vyúčtovania transakcií prostredníctvom karty sú predajné ceny obchodných miest v okamihu transakcie. 

6.2. Zákazníkovi môže byť na odbery realizované v sieti obchodných miest prevádzkovaných Eni poskytnutá zľava, ktorej počiatočná výška je uvedená v prílohe 

č. 1 k tejto zmluve, a ktorá bude jednostranne aktualizovaná Eni v závislosti od obchodných podmienok na trhu s pohonnými hmotami. Aktuálnu výšku zľavy 

je Eni povinný zákazníkovi oznámiť. 

6.3. Za ďalšie výkony a služby poskytované v súvislosti s vydaním a používaním kariet, sa účtujú poplatky podľa cenníka. Takto vyúčtované poplatky Eni 

vyúčtuje spolu s transakciami alebo samostatne so splatnosťou 15 pracovných dní odo dňa vyúčtovania. 

6.4. Eni je oprávnený vykonať jednostranne zmeny cenníka, o čom je povinný zákazníka informovať. 
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7. Platobné podmienky 

7.1. Všetky transakcie sa vyúčtujú za obdobia a v termínoch podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „fakturačné obdobie“). Transakcie, ku ktorým Eni, resp. 

ICC dostane od obchodných miest podklady neskôr, než k dňu vyúčtovania, vyúčtuje Eni, resp. ICC v najbližšom nasledujúcom fakturačnom období. 

7.2. Eni vždy po skončení fakturačného obdobia vyhotoví faktúru – daňový doklad – za transakcie a spolu s prehľadom nákupov a príslušnými dokladmi za 

podobné odbery na ostatných obchodných miestach podľa jednotlivých štátov a tieto doklady pošle poštou zákazníkovi. 

7.3. V prípade platby prevodom je zákazník povinný uhradiť všetky vyúčtované transakcie na účet Eni v lehote splatnosti uvedenej v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 

Platba sa uskutoční pod variabilným symbolom označujúcim číslo  zákazníka, ktoré je uvedené na faktúre – daňovom doklade, pričom písmeno „C“ pred 

samotným číslom zákazníka sa vo variabilnom symbole neuvádza.. Pohľadávka je považovaná za uhradenú v momente pripísania na účet Eni. 

7.4. V prípade, že je dohodnutý inkasný spôsob platby, budú sa platby za vyúčtované transakcie a všetky služby spojené s vydaním a používaním kariet 

uskutočňovať formou inkasa z účtu zákazníka v prospech Eni. Súhlas s týmto postupom poskytne zákazník vo formulári „Potvrdenie o sprístupnení účtu“ 

riadne vyplnenom zákazníkom a bankou. Zákazník sa zaväzuje udržiavať po celý čas trvania pohľadávok Eni na svojom bankovom účte dostatok prostriedkov 

tak, aby mohol Eni úplne a včas inkasovať všetky splatné sumy. Zákazník zodpovedá za to, že dá zároveň príkaz banke, aby preplácala inkasné príkazy 

predložené Eni okamžite a tento príkaz neodvolá po celý čas, kým budú trvať pohľadávky Eni plynúce z vydania a používania kariet.  

7.5. V prípade platby inkasom sa inkaso transakcií uskutoční po vyúčtovaní predmetnej transakcie . Pohľadávka sa považuje za uhradenú pripísaním na účet Eni. 

7.6. V prípade omeškania zákazníka s úhradou vyúčtovaných súm je zákazník povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania. 

7.7. Zákazník má právo reklamovať vyúčtované transakcie v lehote 20 pracovných dní od doručenia faktúry zákazníkovi. Pokiaľ tak zákazník neurobí, suma 

vyúčtovaná Eni sa považuje za schválenú zákazníkom a na neskoršie reklamácie Eni nemusí brať ohľad. Žiadna reklamácia nezbavuje zákazníka povinnosti 

uhradiť vyúčtovaný záväzok. V prípade, že Eni bude považovať takúto reklamáciu za oprávnenú, zohľadní sa táto skutočnosť pri nasledujúcom vyúčtovaní 

a zákazníkovi poskytne dobropis. 

8. Zabezpečenie 

8.1. Vydanie karty môže Eni podmieniť predložením dokladu o zabezpečení vo forme a výške požadovaných Eni. Eni má právo požadovať doplnenie 

predložených dokladov. Zabezpečenie musí byť poskytnuté od momentu stanoveného v zmluve po celú dobu trvania zmluvy a po dobu ešte najmenej 30 

pracovných dní nasledujúcich po vrátení všetkých kariet zákazníkom Eni. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany zákazníka dáva Eni právo na okamžité 

zablokovanie všetkých kariet na náklady zákazníka, príp. aj právo na okamžité odstúpenie od zmluvy bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek ďalšie práva 

Eni.  

8.2. Zabezpečenie môže mať formu:  

8.2.1. neodvolateľnej bankovej záruky prijateľnej pre Eni v dohodnutej výške, pričom oprávneným (veriteľom) je Eni, 

8.2.2. hotovostnej  kaucie vo výške uvedenej v prílohe č. 1 k tejto zmluve, zloženej na účet Eni,. 

8.2.3. ručenia Union poisťovne, a.s.preukázaného ručiteľským vyhlásením za podmienok určených v prílohe č.1 k tejto zmluve  

8.3. Náklady na zriadenie, udržiavanie a prípadné doplnenie zabezpečenia znáša zákazník. 

8.4. Výška zabezpečenia musí byť po celý čas trvania zmluvy na úrovni dohodnutej v zmluve. 

8.5. Eni je oprávnený v prípade omeškania zákazníka s úhradou svojich záväzkov podľa zmluvy uspokojiť všetky svoje takto vzniknuté pohľadávky voči 

zákazníkovi z poskytnutého zabezpečenia a zablokovať zákazníkovi všetky karty na náklady zákazníka.  

9. Doba trvania a skončenie zmluvy 

9.1. Zmluva je platne uzavretá podpisom posledného z účastníkov. 

9.2. Zmluva sa uzatvára na dobu 2 roky od dátumu podpisu posledného z účastníkov. 

9.3. Zmluva zaniká automaticky dňom zrušenia zákazníka ako právnickej osoby, dňom vyhlásenia konkurzu na majetok zákazníka, alebo dňom zamietnutia 

vyhlásenia takéhoto konkurzu pre nedostatok majetku.  

9.4. Zmluvu môže ktorýkoľvek účastník písomne vypovedať aj bez udania dôvodov s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá plynie od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede Eni, ak zmluvu vypovedal zákazník, alebo zákazníkovi, ak zmluvu vypovedali Eni alebo ICC. 

9.5. Skončenie zmluvy nezbavuje zákazníka povinnosti vyrovnať všetky záväzky  vzniknuté v súvislosti s vydaním a používaním  kariet. 

9.6. Pri skončení zmluvy je zákazník povinný zabezpečiť platnosť zabezpečenia a povolenie inkasa zo svojho účtu až do skončenia zmluvy, najmenej však ešte po 

dobu 30 dní po vrátení kariet Eni. Zákazník je najneskôr v deň skončenia zmluvy povinný vrátiť všetky karty Eni osobne alebo doporučeným listom. Ak 

zákazník karty nevráti, je Eni oprávnený vykonať blokáciu kariet na náklady zákazníka. 

9.7. V prípade porušenia zmluvy zákazníkom je Eni oprávnený okamžite zablokovať všetky karty vydané zákazníkovi na náklady zákazníka a je oprávnený 

okamžite od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zákazníkovi. 

10. Záverečné ustanovenia 

10.1. Zákazník zodpovedá za to, že karta sa bude používať, len pokiaľ je zaručené včasné a riadne platenie vykonaných transakcií.  

10.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha č. 1, všetky objednávky kariet  MULTICARD  zákazníka, ktoré boli Eni akceptované, príloha č.3 - 

Administratívne klauzuly na zabezpečenie súladu s modelom 231, príloha č.4 - Identifikácia podľa Zákona č.297/2008 Z.z. a príloha č.5 – Protikorupčné 

právne predpisy. Prílohu č. 1 k tejto zmluve je možné meniť tak, že sa jej text v plnom rozsahu nahradí novým datovaným znením podpísaným oboma 

zmluvnými stranami, pokiaľ sa nejedná o informatívne údaje, ktoré na základe tejto zmluvy menia aj bez vôle niektorej zo zmluvných strán; zmena takýchto 

údajov je účinná aj bez podpísania nového znenia Prílohy č. 1 oboma zmluvnými stranami jej oznámením druhej zmluvnej strane.  

10.3. Zákazník je povinný okamžite Eni oznámiť všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na používanie karty. 

10.4. Zákazník súhlasí s tým, že Eni alebo ICC sú oprávnené sprístupniť tretím osobám údaje o jeho prípadnej neschopnosti plniť záväzky zo zmluvy. 

10.5. Zákazník súhlasí s tým, že údaje zo zmluvy a informácie o transakciách môžu byť na účely ich spracovania sprístupnené tretím osobám. 

10.6. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomne.  

10.7. Zmluva sa riadi slovenským právom s vylúčením jeho kolíznych noriem. Účastníci sa v zmysle § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový vzťah 

založený zmluvou sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch, a to aj v prípade, ak zákazník nie je podnikateľom. 

10.8. Táto zmluva je konečnou a úplnou dohodou zmluvných strán o používaní kariet  MULTICARD  a  nahrádza všetky prípadné predchádzajúce zmluvné vzťahy, 

dohody alebo dojednania  medzi jej účastníkmi, týkajúce sa používania kariet  MULTICARD . 

10.9. Na rozhodovanie akýchkoľvek sporov súvisiacich alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je oprávnený príslušný súd v Slovenskej republike, ktorého vecná 

a miestna príslušnosť sa určí v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.  

 

V ................................. dňa      V Bratislave dňa.................................. 

 

........................................................     ........................................................ 

Zákazník                              Eni 

  

                                          ........................................................ 

                 ICC 


