KROVNI POKOJNINSKI SKLAD LEON 2
Upravljavec GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Z AHT EVEK ZA ST ORIT EV M ESEČNEGA PREJEMANJ A KR AT KIH SPOROČIL SMS O ST ANJU NA
OS EBNEM RAČUNU IN LETNO PREJEM ANJE POTRDIL PO ELEKTRONSKI POŠT I O ŠT EVILU ENOT
PREM OŽENJA IN OBRAČ UN ANIH VPLAČ ANIH PREMIJAH – KPS LEON 2

Ponudnik storitve je upravljavec KPS LEON 2.
Spodaj podpisani član Krovnega pokojninskega sklada LEON 2 (v nadaljevanju KPS
LEON 2)
ime in priimek:____________________________________________________________
naslov: _____________________________________________________________ _____
davčna številka :___________, številka potrdila o pristopu/obvestila: ________________
želim prejemati (ustrezno obkroži in izpolni):
1) mesečna obvestila (SMS) o stanju sredstev na svojem osebnem računu KPS LEON 2,
ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer na mobilni telefon številka:
____________________ (vpišite številko mobilnega telefona, na katerega želite prejemati obvest ilo)
2) letno potrdilo o številu enot premoženja na dan 31.12. in obračun vplačanih premij za
dodatno pokojninsko zavarovanje za preteklo leto za potrebe dohodnine v skladu z zakonodajo na elektronski naslov:
____________________________ (vpišite elektronski naslov, na katerega želite prejemati potrd ilo)
S podpisom na tem zahtevku jamčim, da so podatki resnični in da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za pošiljanje SMS in elektronske pošte za KPS LEON 2, in jih s podpisom
tega zahtevka tudi sprejemam.
S podpisom prav tako jamčim, da bom takoj sporočil Upravljavcu KPS LEON 2 vse spremembe, ki se nanašajo na moje osebne podatke, račune, spremembo telefonske št evilke
mobilnega telefona, preklic telefonske številke mobilnega telefona ali spremembo ele ktronske pošte.

____________________________
(kraj, datum)

_____________________________
(podpis zavarovanca-člana)

Upravljavec KPS LEON 2 se zavezuje varovati vse osebne podatke, ki jih bo prejel v zvezi
s pošiljanjem SMS sporočil in elektronske pošte v skladu z Zakonom o varstvu osebn ih
podatkov in njegovimi spremembami.
Podpisan zahtevek pošljite po pošti na naslov: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana,
Kržičeva 3, 1000 Ljubljana.
Sestavni del tega zahtevka so Splošni pogoji za pošiljanje SMS in elektronske p ošte za
KPS LEON 2.
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GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani pod vložno št. 1/09815/00 in ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih
poslov št. 30200-2298/03-22DP. Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor,Trg republike 3,
Ljubljana. Višina osnovnega kapitala je 39.520.347,18 EUR. Nevplačanih vložkov ni. TRR je odprt pri SKB d.d.
št.: SI56 0313 4100 0009 264, ID št. za DDV: SI88725324, matična št. 5186684000. Družba pripada zavarovalniški
skupini Generali Group, vpisani v italijanski register zavarovalniških skupin pod vložno št. 26, ki ga vodi IVASS.
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S temi Splošnimi pogoji za prejemanje kratkih sporočil SMS in elektronske po šte o
stanju na osebnem računu za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarov anje, ki ga
izvaja KPS LEON 2 določa upravljavec KPS LEON 2 obveznosti in pogoje za poslovanje in uporabo storitve pošiljanja kratkih sporočil SMS in elektronske pošte o
stanju na osebnih računih.
V teh splošnih pogojih se pod izrazom Upravljavec KPS LEON 2 upošteva Generali zavarovalnica d.d. Ljubljana
Upravljavec KPS LEON 2 (v nadaljevanju Upravljavec LEON 2) omogoča uporabo
storitve vsem svojim zavarovancem, ki imajo mobilni telefon. Zavarovanci lahko
dobijo informacijo o stanju na svojih osebnih računih za dodatno pokojninsko
zavarovanje, ki ga izvaja sklad LEON 2.
Zavarovanec mora Upravljavcu LEON 2 posredovati vse potrebne podatke za up orabo storitve: telefonsko številka mobilnega aparata, davčno številko, številko pol ice in druge podatke, navedene na zahtevku. Zavarovanec nosi odgovornost za
pravilnost podatkov.
Enako številko mobilnega telefona lahko uporablja samo ena stranka. Imetnik je
odgovoren za pravilen vpis številke mobilnega telefona in/ali elektronskega nasl ova (e-pošte).
Zavarovanec se po svoji presoji odloča o uporabi storitve , spremembi nastavitve
ali preklicu uporabe storitve.
Upravljavec LEON 2 odobri uporabo storitve, če zavarovanec predloži vse potre bne podatke za uporabo storitve.
Zavarovanec je dolžan takoj sporočiti vse spremembe, ki se nanašajo na nj egove
osebne podatke, račune, spremembo telefonske številke mobilnega telefona ali
preklic telefonske številke mobilnega telefona. Enako velja za elektronski naslov
zavarovanca-člana.
Zavarovanec pooblašča Upravljavca LEON 2 za posredovanje podatkov, vezani h
na uporabo storitve podjetju, ki vrši distribucijo podatkov. Upravljavec LEON 2
zagotavlja, da bo prejemnik podatkov, ki vrši distribucijo, varoval podatke kot za upno.
Upravljavec LEON 2 se zavezuje, da bo zavarovancu v okviru izbranega časovn ega intervala posredoval podatke o stanju na računih, razen v primeru izven pristo jnosti Upravljavca LEON 2 ali višje sile.
Upravljavec LEON 2 se zavezuje, da bo zagotovil visoko raven varnostnih ukr epov, ki bodo zagotavljali najmanjše tveganje neavtoriziranega prist opa do podatkov, spreminjanje podatkov in izgube podatkov.
Upravljavec LEON 2 se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi splo šnih pogojev obvestil zavarovanca. Spremembe splošnih pogojev bodo objavljene
tudi na spletni strani Upravljavca LEON 2.
Storitev je za zavarovanca brezplačna.
Pritožbe, ki se nanašajo na pošiljanje obvestil SMS (in se ne nanašajo na vs ebino
obvestila SMS), se rešujejo v skladu s splošnimi pogoji opravljanja storitev GSM
družbe Mobitel.
Upravljavec LEON 2 lahko ustavi uporabo storitve, če niso upoštevani splošni
pogoji, ob ukinitvi računa, smrti ali izgubi opravilne sposobnosti zavarovanca, na
zahtevo uporabnika, v primeru nekorektnega poslovanja uporabnika ali po lastni
presoji.
Določbe teh pogojev, ki se nanašajo na pošiljanje obvestil SMS, se smiselno uporabljajo tudi za pošiljanje informacij po elektronski pošti.
Upravljavec LEON 2 lahko oceni, da pošiljanje letnih obvestil o stanju na os ebnem
računu po elektronski pošti ne izpolnjuje vseh kriterijev zagotavljanja varnost i in se
odloči za pošiljanje letnih obvestil zavarovancem po pošti. Ta ocena je docela v
domeni Upravljavca LEON 2.
Morebitne spore v zvezi z uporabo storitve rešuje sodišče, ki je krajevno pri stojno
za Upravljavca LEON 2.
Ti splošni pogoji veljajo od 1.1.2016, in so na voljo vsakemu uporabniku na sple tnih straneh Upravljavca LEON 2. Zavarovanec pristopi k tem Splošnim pogojem s
podpisom Zahtevka za mesečno prejemanje kratkih sporočil SMS o stanju na os ebnem računu in letno prejemanje potrdil po elektronski pošti o številu enot premoženja in obračunanih vplačanih premijah – KPS LEON 2.

