Poslovna enota/Poslovalnica:

Vloga za uporabo storitve Varnostni SMS
otvoritev

sprememba

ukinitev

Podatki o uporabniku
Naziv:
Številka transakcijskega računa:
S I

5 6

Podatki o zakonitem zastopniku uporabnika:
Davčna številka:

Ime in priimek:

Podatki o uporabniku storitve Varnostni SMS1 – imetnik kartice:
Ime in priimek:
Poslovna Activa Maestro

Št. kartice:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Poslovna Activa MasterCard

Št. kartice:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GSM-številka za prejemanje SMS-sporočil2:
SMS-sporočilo se imetniku kartice pošlje za vsako uspešno ali zavrnjeno avtorizacijo nakupa ali dviga gotovine, opravljeno z zgoraj
navedeno kartico. Mesečno nadomestilo za uporabo storitve Varnostni SMS se obračuna skladno z vsakokrat veljavno tarifo banke.
1

Imetnik kartice lahko uporablja samo telefonsko številko slovenskega mobilnega operaterja. Imetnik kartice lahko uporablja samo eno
GSM-številko za posamezno plačilno kartico.
2

Izjava imetnika kartice:
Izjavljam, da so navedeni podatki resnični, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja s poslovno kartico
Activa Maestro in/ali s Splošnimi pogoji poslovanja s poslovno kartico Activa MasterCard in da se s temi
splošnimi pogoji v celoti strinjam. Dovoljujem, da banka uporablja moje podatke v skladu z zakonom o varstvu
potrošnikov, z zakonom o varstvu osebnih podatkov, z zakonom o bančništvu in s Splošnimi pogoji za
opravljanje plačilnih storitev prek transakcijskih računov pravnih oseb, podjetnikov, zasebnikov in oseb civilnega
prava.
Podpis imetnika kartice:

Izjava uporabnika:
Izjavljamo, da smo navedli resnične podatke, da smo se pred podpisom vloge seznanili s Splošnimi pogoji
poslovanja s poslovno kartico Activa Maestro in/ali s Splošnimi pogoji poslovanja s poslovno kartico Activa
MasterCard in da se z njimi v celoti strinjamo.
Pooblaščamo banko in ji dovoljujemo, da si vsa nadomestila in dejanske stroške v zvezi z uporabo te storitve
pobota oz. poplača v breme navedenega transakcijskega računa.

(kraj in datum)
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(podpis uporabnika/zastopnika)

(Izpolni banka)

Prevzem vloge:
Vlogo prevzel:

Datum prevzema:

Podpis:

Aktiviranje storitve Varnostni SMS:
Datum:
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Podpis:

