Vloga za storitev Varnostno SMS sporočilo
Pošljite na naslov: Bankart, d.o.o.
Celovška 150
p.p. 803
1001 Ljubljana
1. Zahtevek za:

Otvoritev

Oddelek vnosa
tel.: (01) 583 41 47
Faks: (01) 583 41 42

Sprememba

Ukinitev

2. Fizična oseba
Ime in priimek:
Ulica:
Poštna številka

Kraj
Bančna številka

Drugo
Številka NLB
Osebnega računa (OR)

S

I

5 6

Otvoritev/sprememba/ukinitev storitve Varnostno SMS sporočilo za naslednje številke plačilnih kartic
(kriteriji obveščanja so navedeni v točki 4)
Želim kriterije iz

NLB BA Maestro
Brez tarife za:

1 mesec

3 mesece

6 mesecev

9 mesecev

skupine

12 mesecev

Številka mobilnega telefona +
Koda države

operater

št. mobilnega telefona

Želim kriterije iz

NLB MasterCard
Brez tarife za:

1 mesec

Številka mobilnega telefona +

3 mesece

koda države

6 mesecev

operater

9 mesecev

12 mesecev

št. mobilnega telefona

Želim kriterije iz

NLB VISA
Brez tarife za:

1 mesec

3 mesece

skupine

6 mesecev

9 mesecev

skupine

12 mesecev

Številka mobilnega telefona +
koda države

operater

št. mobilnega telefona

Želim kriterije iz

NLB Karanta
Brez tarife za:

1 mesec

3 mesece

6 mesecev

9 mesecev

Številka mobilnega telefona +
koda države

operater

št. mobilnega telefona

3. Skupine kriterijev za obveščanje:

Obr.: PLK - 13a (avgust 2009) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

12 mesecev

skupine

Izjava komitenta
Izjavljam, da sem seznanjen/a s Splošnimi pogoji poslovanja s karticami, ki vključujejo pogoje uporabe storitve “Varnostno SMS sporočilo”, in z
vsakokrat veljavno Tarifo banke v delu, ki se nanaša na stroške, ki sem jih dolžan plačevati v zvezi s to storitvijo in znašajo trenutno, do
naslednje spremembe Tarife banke, 1 EUR na mesec za vsako kartico (PAN), ne glede na število poslanih SMS sporočil, in sicer od 01. 09. 2008
dalje, ter potrjujem, da z njimi soglašam.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na "http://www.nlb.si/varstvo-osebnihpodatkov" oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Izjava imetnika kartičnega računa
Izjavljam, da soglašam z naročilom na storitev "Varnostno SMS sporočilo" za pooblaščeno osebo na mojem kartičnem računu.

Kraj in datum

Podpis imetnika kartičnega računa

Kraj in datum

Podpis imetnika kartice

Izpolni banka
Ime in priimek pooblaščene osebe banke

Podpis pooblaščene osebe

