
Číslo/verzia 

Súhlas s elektronickou faktúrou 

Slovenská sporitel'ňa, a. s. 
so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO: 00151653 
IČ DPH: SK7020000262 
DIČ: 2020411536 
e-mail pre doručovanie elektronickej faktúry: efaktura@slsp.sk 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1. Oddiel: Sa, vložka číslo 601/B 
{ďalej /1 odberateľ") 

v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

súhlasí s vydaním a zasielaním elektronickej faktúry od dodávateľa 

Obchodné meno/Názov: 
Sídlo/Miesto podnikania: 
Zapísaný v 
1 čo: ;.,v 5.;J..r ~ff'f' 
DIČ: ,L,c.>.MJ~ L.o.!?~ 
1 Č DPH: J' -t: .t:o .u> 53' ,;t.od~ ~ 

e-mail z ktorého sa odberateľovi zasiela elektronická faktúra: 
e-mail kontaktnej osoby dodávateľa: 
(ďalej /1 dodávate!'") 

za nasledujúcich podmienok: 

1. Dodávate!' odošle odberatel'ovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty výlučne z jeho e
mailovej adresy uvedenej v tomto súhlase na e-mailovú adresu odberateľa uvedenú v tomto súhlase, 
pričom každý e-mail od dodávateľa môže obsahovať len jednu elektronickú faktúru (prípadne aj jej 
prílohy). Prílohou faktúry budú všetky dokumenty, ktoré vyžaduje zmluva medzi dodávatel'om 
a odberateľom; 

2. Elektronická faktúra musí obsahovať všetky právnymi predpismi uvedené náležitosti daňového dokladu 
(§74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov) a musí tie 
obsahovať náležitosti uvedené v zmluve medzi dodávateľom a odberateľom; 

3. Elektronickú faktúru odošle dodávateľ odberateľovi výlučne vo formáte PDF súboru bez aktívneho 
obsahu a prílohou e-mailu s elektronickou faktúrou nebudú ani iné súbory ako je elektronická faktúra 
s jej prílohami vo formáte pdf); 

4. Po doručení elektronickej faktúry zašle odberateľ dodávatel'ovi notifikáciu o doručení elektronickej 
pošty na e-mailovú adresu dodávateľa a kontaktnej osoby dodávateľa, ktoré sú uvedené vyššie; 
odberateľ a dodávate!' sa dohodli, že až po doručení notifikácie o doručení sa elektronická faktúra 
považuje za riadne doručenú; 

S. Po kontrole obsahu faktúry podľa bodu 1 a 2 tohto súhlasu {kontrola obsahových náležitostí faktúry) 
zašle odberateľ dodávateľovi notifikáciu o akceptácii/neakceptácii faktúry na e-mailovú adresu 
dodávatel'a uvedenú vyššie; 

6. Dodávate!' a odberateľ sa dohodli, že elektronickú faktúru doručenú dodávateľom odberateľovi v súlade 
so všetkými vyššie uvedenými ustanoveniami bude odberateľ považovať za elektronickú faktúru 
vystavenú oprávnenou osobou dodávateľa podľa§ 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, bez dodatočného zasielania faktúry v papierovej forme; 

7. Dodávateľ môže po dni uzatvorenia tohto súhlasu medzi dodávateľom a odberateľom a to počas 
platnosti /existencie/ tohto súhlasu vydávať a zasielať faktúry dodávateľa v listinnej podobe len 
v prípade, ak tak stanovujú právne predpisy, alebo v prípade ak, tak stanoví osobitná zmluva medzi 
dodávateľom a odberateľom v ktorej bude výslovne vylúčená alebo modifikovaná platnosť tohto 
súhlasu, alebo v nasledovných prípadoch uvedených v tomto súhlase: 
a) ako náhradný spôsob pri zlyhaní doručovania al~bo komunikácie elektronickou formou, 

Číslo/verzia 



b) ak odberateľ má dôvodné pochybnosti o narušení vierohodnosti pôvodu elektronickej faktúry (to 

neplatí ak je e-mail s elektronickou faktúrou podpísaný so zaručeným elektronickým podpisom 

alebo zaručenou elektronickou pečaťou), 

c) ak dodávateľ alebo odberateľ má dôvodné pochybnosti o neporušiteľnosti obsahu elektronickej 

faktúry, 
d) v prípade iného narušenia kybernetickej bezpečnosti alebo hackerských útokov alebo dôvodného 

podozrenia o narušení kybernet ickej bezpečnosti dodávateľa alebo odberateľa; 

pričom v prípadoch podľa písm. a) až d) tohto bodu pôjde o dočasné riešenie a to po dobu trvania 

prekážky/obmedzenia uvedeného v prípadoch podľa písm. a) až d) tohto bodu, pričom dodávateľ 

alebo odberateľ je povinný informovať druhého účastníka tohto súhlasu o dôvodoch a prípadne 

i dobe trvania takéhoto obmedzenia bezodkladne od kedy sa o dôvode dozvie, najneskôr však 

s doručením listinnej faktúry; 

e) ak dodávateľ dodá odberateľovi tovar alebo službu, ktorá je splatná ihneď pri dodaní a odberateľ 

pri dodaní aj za tieto služby alebo tovar v celom rozsahu zaplatí (dodávateľ je oprávnený v tomto 

prípade doručiť odberateľovi aj elektronickú faktúru, kde bude zaplatenie podľa listinnej faktúry 

už zohľadnené). 

8. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na týchto jednotlivých dohodách: 

a) pri zmene niektorej e-mailovej adresy uvedenej v tomto súhlase, alebo dohodnutej zmene 

podmienok dohodnutých v tomto súhlase, dodávateľ a odberateľ uzatvoria nový súhlas (takýto 

nový súhlas nahrádza predchádzajúci súhlas), 

b) akceptujú podmienky dohodnuté v tomto súhlase pre vydávanie a zasielanie elektronickej faktúry 

a dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú tieto podmienky a dohody obsiahnuté v tomto súh lase 

dodržiavať, 

c) tento súhlas mení všetky ustanovenia (dvojstranných) zmlúv medzi zmluvnými stranami /ako aj 

vystavených objednávok a odvolávok odberateľa, ktoré dodávateľ potvrdil, ale ešte odberateľovi 

na základe nich nebola do uzatvorenia tohto súhlasu vystavená faktúra/, ktoré boli medzi 

dodávateľom a odberateľom uzatvorené a nahrádza ustanovenia o listinnej forme faktúr resp. 

o mieste/spôsobe ich doručovania a forme zasielania v tých častiach, ktoré sú upravené v tomto 

súhlase (t.j. dodávateľ bude vydávať a zasie lať len elektronické faktúry podľa tohto súhlasu) a to 

platí aj pre zmluvy, ktoré dodávateľ a odberateľ v budúcnosti uzatvoria, ak v takej zmluve nie je 

výslovne vylúčená aplikácia tohto súhlasu resp. nie je výslovne tento súhlas zmenený (t.j. tento 

súhlas má prednosť pred ustanoveniami zmlúv, ak platnosť tohto súhlasu nie je výslovne 

vylúčená), 

d) poskytnú si vzájomnú súčinnosti pri riešení problémov s týmto súhlasom, pri jeho zmenených 

a aktua lizáciách, ako je pri riešení prípadných konfliktov či problémov z uzatvorených zmlúv 

z dôvodu existencie tohto súhlasu alebo resp. budúcich / minulých súhlasov s vydaním 

a zasielaním elektronickej faktúry; 

9. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že ak nejde o výnimky podľa bodu 7. tohto súhlasu, dodávateľ môže 

odo dňa podpísania tohto súhlasu dodávateľom a odberateľom vydávať a zasielať faktúry dodávateľa 

len v elektron ickej forme vo forme elektronickej faktúry podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty a tohto súh lasu (dodávateľ ak nejde o výnimku nemôže vystavovať faktúry v listinnej podobe). 

10. Tento súhlas je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jedno pre dodávateľa a jedno pre odberateľa. 

é";-4 ' y ~~ /r7J_5 
V Bratislave. dňa „ .. „.... V.„ ......... v. •• _ . dňa.:. . ___ ....... _ :,.. ... 

Odberateľ 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 

podpis 
meno a priezvisko, funkcia 

Katarína Krišťáková, Ing. 

Vedúca oddelenia, Účtovníctvo 

Dodáva1 

podpis 

ZÁ Rt~J(etyf~~~a KON.'[ROLA 
Podľa 7~ ~Z 1..{f.'~ 11.1,;;°f;~ a audite 

' 
operáciu alebo jej ~ ... - "'ft_....,._ operáciu alt bo .i..:J 

e je možné vykonať. v nej je - nie je mt•žn.! vykonať. 

--·-
\' ••. „; 

'u„·.1 

podpis 
tt' alebo vylTIÍhať poskytnut~ pokračovať ale bo vymáhať ixi~k) tnui.: 
.k sa finančná operácia alebo jej plnenie, ak sa finančná operácia alebo j.~j 

meno a priezvisko, funkcia •konala. časť už vykonala. 

Blažová Andrea, Ing. ..._ 

Riaditeľ odboru, Účtovníctvo a controlling 
Mnanmú operádu overil a súhlasí s Jej V)'konaofD'pokraoovamm 

Meno a priezvisko zamestRUl:a: Právnik: Mar.,..... Mo.a 
Mgr. Elena Halušková 

Dáttnn, podpfs: ll8Wm. ~-~ 


