tel. 02/229 20 80
fax: 02/229 27 96
e-pošta: dokumenti@infond.si

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
-Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

PRISTOP K SPLETNI APLIKACIJI INFOND@NET
z uporabniškim imenom in geslom

Spodaj podpisani

______________________________________________________________________________________________

naslov

_________________________________________________________________________________________________

davčna številka

_______________________

elektronski naslov

_______________________________________________________________________________________________

telefonska številka

______________________________________________________________________________________________

(ime in priimek vlagatelja)

želim pristopiti k spletni aplikaciji Infond@Net in potrjujem spodaj zapisane izjave in soglasja.

Kraj in datum: _______________________________
___________________________________________________

podpis vlagatelja

Izpolnjeno in podpisano izjavo nam lahko posredujete po navadni pošti, po faxu ali skeniranega na zgoraj navedene naslove.
Za vstop v aplikacijo prejmete: uporabniško ime po pošti na vaš stalni naslov,
geslo na vaš elektronski naslov.

PODPISANI VLAGATELJ DAJEM NASLEDNJE IZJAVE IN SOGLASJA:
•
•
•
•

da sem že pristopil k pravilom upravljanja vzajemnih skladov, ki jih upravlja Infond d.o.o., in so mi v zvezi s tem znana vsa tveganja,
da so vsi podatki, ki jih navajam, resnični, ažurni in pravilni in da bom družbi nemudoma sporočil morebitne spremembe teh podatkov ter iz tega
naslova prevzemam vso odgovornost,
da sem prejel zadovoljive odgovore na vsa dodatno postavljena vprašanja glede določil, rokov, pogojev ter drugih zadev v zvezi z izbrano aplikacijo,
soglašam, da za vstop v aplikacijo prejmem uporabniško ime po pošti ter vstopno geslo na zgoraj naveden elektronski naslov, ki jih bom hranil in
varoval pred zlorabami s skrbnostjo dobrega gospodarja,
da želim obračune o nakupu investicijskih kuponov skladov ter obračune o izplačilu enot premoženja skladov, izpiske o stanju ter vsa ostala
obvestila družbe Infond d.o.o. prejemati v elektronski obliki v okviru aplikacije Infond@Net ali drugih elektronskih poti, ter da se ekorespondenca med mano in Infond d.o.o. šteje kot običajen način izmenjave podatkov,
podpisano izjavo bom lahko kadarkoli tudi preklical.

Podatki na Infond@Netu so osebne narave zato je vsa komunikacija med uporabnikom in Infond@Netom zaščitena z uveljavljenimi mednarodnimi standardi
za varno komuniciranje in posredovanje podatkov preko interneta (1024 bitni SSL strežniški certifikat). S tem je omogočena visoka stopnja enkripcije (npr.
AES-256 256 bit) in onemogočeno prestrezanje podatkov s strani nepooblaščenih oseb med prenosom po internetu.

Infond@Net vam ob prijavi z uporabniškim imenom in geslom omogoča:
-

www.infond.si

pregled stanja in transakcij vaših obstoječih Infondovih vzajemnih skladov in
pregled obračunov vplačil in izplačil.

080 22 42

