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Podatki o naročniku:

Mobilna telefonska številka:

naziv/priimek in ime

naslov
številka in ime pošte

Želeni skupni znesek
limita za storitev Moneta:
EUR

O odločitvi glede vloge za spremembo limita
storitve Moneta me obvestite na številko:

Osebno geslo lahko aktivirate kot kodo PIN na Moneti, kar omogoča dodatno varnost pri plačilih z Moneto. Dokler koda PIN na Moneti
ni aktivirana, lahko opravljate plačila z Moneto brez vnosa kode PIN. Ko enkrat kodo PIN aktivirate, plačilo brez kode PIN ni več mogoče. Koda
PIN se uporablja na tistih vrstah plačilnih mest, ki omogočajo vnos kode PIN (Moneta Terminali, Moneta Internet, polnjenje Mobiračunov z
Moneto z ukaznim nizom in na mobilnem Planetu).

Izdaja osebnega gesla
Zahtevam izdajo osebnega gesla za zgoraj navedeno mobilno telefonsko številko.
Izjava:
• Naročnik s podpisom izjavljam, da sem seznanjen, da bo uporabnik z osebnim geslom dostopal do naročniških podatkov mobilne telefonske številke, za katero se
izdaja potrdilo.
• Po izdaji osebnega gesla družba Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju Telekom) ne prevzema odgovornosti za nadaljnje varovanje podatkov, do katerih bo
uporabnik dostopal z osebnim geslom.

Pomembna obvestila:
• Po petkratnem napačnem vnosu osebnega gesla se uporaba osebnega gesla zaklene za 7 dni. V tem času ni možna uporaba storitev, ki za dostop zahtevajo
osebno geslo.
• Uporabnik mobilne telefonske številke lahko osebno geslo spreminja sam.
• Izdaja osebnega gesla bo urejena najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjene vloge.
Stranka (v primeru, da je fizična oseba) s podpisom soglašam, (1) da se moji zgoraj navedeni podatki, podatki iz naročniške pogodbe in podatki, ki se nanašajo na
mojo uporabo storitev iz naročniškega razmerja, lahko do preklica obdelujejo za namen prilagoditve ponudbe posameznim uporabnikom ter za namen izboljšanja
ponudbe in kvalitete storitev družbe Telekom, (2) da mi lahko družba Telekom pošilja osebno prilagojena obvestila preko sporočil SMS in MMS, pošte in
elektronske pošte ter neposrednih glasovnih in video klicev do preklica tega soglasja. Telekom se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
soglašam

ne soglašam

Izpolnjeno vlogo lahko oddate v najbližjem Telekomovem centru ali jo pošljete na naslov Telekom Slovenije, d.d., Sektor za
boniteto in izterjavo, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana oziroma po faksu na številko (01) 47 22 350. Za dodatne informacije
pokličite na številko 041 700 704 vsak delovni dan med 8. in 19. uro.

kraj

datum

izpis priimka in imena zastopnika pravne
osebe

IZPOLNI TELEKOM oz. POOBLAŠČENI POSREDNIK
izpis imena zaposlenega

šifra prodajnega mesta

podpis naročnika/zastopnika pravne osebe

žig
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