
POOBLASTILO 
O NEPOSREDNEM 
OBVEŠČANJU NA 
ELEKTRONSKI NASLOV 

Kraj in datum Podpis vlagatelja/pooblaščene osebe/zakonitega zastopnika

IZJAVA/SOGLASJE VLAGATELJA S podpisom te izjave se strinjam z načinom dostave podatkov na trajnem nosilcu podatkov, ki ni tiskovina in želim obračune o nakupu, izplačilu 
in prenosu investicijskih kuponov ter izpiske o stanju ter vsa ostala obvestila in dokumentacijo Krovnega sklada ALTA družbe TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o., 
prejemati v elektronski obliki na naslov, določen za namene medsebojnega poslovanja. Seznanjen sem, da sem dolžan skrbeti za veljavnost in ažurnost posredovanih podatkov in da moram 
posredovati pisno zahtevo za preklic tovrstnega načina obveščanja. 

S podpisom te izjave podpisani vlagatelj, njegova pooblaščena oseba oziroma zakoniti zastopnik jamčim za točnost in resničnost podatkov in se zavedam, da družba TRIGLAV SKLADI, 
d.o.o., zbrane podatke uporablja za izmenjavo, hrambo in obdelavo osebnih podatkov skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, vse v zvezi z imetništvom enot 
posameznega podsklada Krovnega sklada ALTA ter za potrebe izvajanja aktivnosti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o 
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavezujem se, da bom vsako spremembo navedenih podatkov takoj pisno sporočil/a družbi TRIGLAV SKLADI, d.o.o.

       Želim, da navedeni podatki veljajo za vse že podpisane pristopne izjave Krovnega sklada ALTA pri TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o. Potrjujem tudi, da se to 
        šteje za običajen način izmenjave podatkov med menoj in družbo za upravljanje.

VLAGATELJ

Davčna številka

Ime in priimek/Naziv

E-pošta za namene medsebojnega poslovanja

DOKUMENT ID (Izpolni TRIGLAV SKLADI, d.o.o.)

TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o., 
SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, TEL.: +1 320 04 00, FAKS: +1 320 04 01, 
brezplačna telefonska številka 080 10 60, e-pošta: SKLADI@ALTA.SI, spletna stran: WWW.ALTA.SI

TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o., matična številka: 5853915, identifikacijska številka: 76205371, Okrožno sodišče v Ljubljani, osnovni kapital: 834.585,01 EUR


