Z AHT EVEK ZA ST ORIT EV M ESEČNEGA PREJEMANJ A KR AT KIH SPOROČIL
OS EBNEM RAČUNU – KPS LEON 2

S MS

O ST ANJU NA

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:
mesečna obvestila (SMS) o stanju sredstev na svojem osebnem računu KPS LEON 2, ki
izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zava rovanje, in sicer na mobilni telefon številka:
____________________ (vpišite številko mobilnega telefona, na katerega želite prejemati obvest ilo)
S podpisom na tem zahtevku jamčim, da so podatki resnični in da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za pošiljanje SMS 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 številke
mobilnega telefona ali preklic telefonske številke mobilnega telefona.

____________________________
(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 v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in njegovimi
spremembami.
Podpisan zahtevek pošljite na e-naslov leon.si@generali.com ali po pošti na naslov:
GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
Sestavni del tega zahtevka so Splošni pogoji za pošiljanje SMS za KPS LEON 2.
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S temi Splošnimi pogoji za prejemanje kratkih sporočil SMS o stanju na osebnem
računu za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga izvaja KPS LEON 2
določa upravljavec KPS LEON 2 obveznosti in pogoje za poslovanje in uporabo storitve pošiljanja kratkih sporočil SMS na osebnih računih.
V teh splošnih pogojih se pod izrazom Upravljavec KPS LEON 2 upošteva GENERALI
zavarovalnica d.d.
Upravljavec KPS LEON 2 (v nadaljevanju Upravljavec LEON 2) omogoča uporabo st oritve 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 police in dr uge podatke, navedene na zahtevku. Zavarovanec nosi odgovornost za pravilnost pod atkov.
Enako številko mobilnega telefona lahko uporablja samo ena stranka. Imetnik je odg ovoren za pravilen vpis številke mobilnega telefona .
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 potrebne
podatke za uporabo storitve.
Zavarovanec je dolžan takoj sporočiti vse spremembe, ki se nanašajo na njegove osebne podatke, račune, spremembo telefonske številke mobilnega telefona ali preklic
telefonske številke mobilnega telefona.
Zavarovanec pooblašča Upravljavca LEON 2 za posredovanje podatkov, vezanih na
uporabo storitve podjetju, ki vrši distribucijo podatkov. Upravljavec LEON 2 zagotavlja,
da bo prejemnik podatkov, ki vrši distribucijo, varoval podatke kot zaupno.
Upravljavec LEON 2 se zavezuje, da bo zavarovancu v okviru izbranega časovnega
intervala posredoval podatke o stanju na računih, razen v primeru izven pristojnosti
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 pristopa do podatkov, spremi njanje podatkov in izgube podatkov.
Upravljavec LEON 2 se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi splošnih
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 vsebino
obvestila SMS), se rešujejo v skladu s splošnimi pogoji opravljanja storitev GSM dru žbe Mobitel.
Upravljavec LEON 2 lahko ustavi uporabo storitve, če niso upoštevani splošni pogoji,
ob ukinitvi računa, smrti ali izgubi opravilne sposobnosti zavarovanca, na zahtevo up orabnika, v primeru nekorektnega poslovanja uporabnika ali po lastni presoji.
Morebitne spore v zvezi z uporabo storitve rešuje sodišče, ki je krajevno pristojno za
Upravljavca LEON 2.
Ti splošni pogoji veljajo od 1.1.2016, in so na voljo vsakemu uporabniku na spletnih
straneh Upravljavca LEON 2. Zavarovanec pristopi k tem Splošnim pogojem s podp isom Zahtevka za mesečno prejemanje kratkih sporočil SMS o stanju na osebnem
računu– KPS LEON 2.

