
 

SOGLASJE ZA E-POSLOVANJE IN  
PRIVOLITEV ZA NEPOSREDNO TRŽENJE 
 

Osebni podatki 

Ime in priimek: Davčna št.: 

Naslov: Telefon: 

Poštna številka in pošta: E-mail: 

 
 

Osebni elektronski predal in e-poslovanje 
Sava pokojninska družba, d. d. (v nadaljevanju: Sava pokojninska ali upravljavec), zavarovankam in zavarovancem (v nadaljevanju: 
zavarovanec) omogoča podroben vpogled v podatke o vplačilih in vrednosti premoženja, vpisanem na osebnem računu ter prejemanje 
obvestil v e-obliki preko spletnega portala SavaNet. Spletni portal se nahaja na naslovu www.sava-pokojninska.si.  
 

Soglasje za e-poslovanje: S posredovanjem svojega elektronskega naslova zavarovanec tekoče poslovanje s Sava pokojninsko 
v skladu s četrtim odstavkom 250.a člena ZPIZ-2 prenaša v e-obliko. Sava pokojninska bo obvestila v zvezi z zavarovanjem 
pošiljala v e-obliki v spletni portal SavaNet (npr. informacije o vplačilih in stanju) ali po e-pošti (npr. razna druga obvestila). 
Zavarovanec lahko soglasje kadarkoli prekliče in zahteva pisno obveščanje. 

 

Posebne ponudbe in neposredno trženje 
Sava pokojninska družba, d. d., je del Zavarovalne skupine Sava. Občasno bi vas želeli obvestiti o trženjskih akcijah in produktih Sava 
pokojninske družbe, d. d., ki vsebinsko presegajo dodatno pokojninsko zavarovanje h kateremu ste pristopili, produktih drugih družb 
Zavarovalne skupine Sava (npr. Zavarovalnice Sava) ali drugih partnerjev Sava pokojninske, za katere bi ocenili, da so za vas še posebej 
primerni. 
 
Da bi vam takšna obvestila lahko posredovali, potrebujemo vaše soglasje. S soglasjem bomo vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na 
podlagi sklenjene pogodbe (dodatno pokojninsko zavarovanje ali zavarovanje doživljenjskega izplačevanja pokojninske rente), uporabili 
za namen neposrednega trženja, ki vključuje oblikovanje vam prilagojenih ponudb različnih zavarovalnih produktov in vabil na dogodke 
na podlagi ocenjevanja in predvidevanja vaših interesov, ekonomskega položaja, potreb in podobno. 
 
Soglasje nam lahko posredujete na naš naslov: Sava pokojninska družba, d. d., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali na elektronski 
naslov info@sava-pokojninska.si. 
 

Soglasje 

          
 

DA, dajem soglasje za občasno obveščanje o novih produktih Sava pokojninske, meni prilagojene aktualne in posebne 
ponudbe produktov družb, članic Zavarovalne skupine Sava in vabilih na posebne dogodke. 

  
DA, dajem soglasje za občasno seznanjanje s ponudbami in posebnimi ugodnostmi, ki jih strankam Sava pokojninske 
ponujajo drugi partnerji Sava pokojninske. 

 
Soglasje za posebne ponudbe in neposredno trženje dajem za: Obveščanje po telefonu, navadni in elektronski pošti, prek tekstovnih in 
slikovnih sporočil ter mobilnih in spletnih aplikacij. 
 
Veljavnost soglasja za posebne ponudbe in neposredno trženje: Do mojega preklica. Soglasje lahko kadarkoli prekličem tako, da se 
odjavim od prejemanja obvestil prek povezave v vsakokrat prejetem sporočilu ali tako, da to sporočim na vop@sava-pokojninska.si. 
 

Predhodna soglasja: Soglasja za obdelavo evidentiramo na ravni posameznika (osebe). V kolikor ste soglasje že podali kadarkoli po 
25.5.2018 in ga niste preklicali, ga, v kolikor se soglasje šteje kot veljavno, ne rabite ponovno podajati. 
 

Preklic soglasja: Soglasje za e-poslovanje lahko kadarkoli delno ali v celoti prekličete s pisno izjavo na naš naslov ali z elektronsko pošto 
na naslov vop@sava-pokojninska.si. Soglasje za posebne ponudbe in neposredno trženje lahko prekličete tudi tako, da sledite 
navodilom za odjavo v vsakokrat prejetem sporočilu. 
 

Upravljavec podatkov: Sava pokojninska družba, d. d., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor, matična številka 1550411, davčna 
številka 97219231.  
 

Vsa vprašanja, povezana z obdelavo osebnih podatkov ali uresničevanjem pravic glede varstva osebnih podatkov, lahko posameznik 
naslovi na elektronski naslov vop@sava-pokojninska.si. 
 

Seznanjen sem z vsebino privolitve ter mojimi pravicami do seznanitve, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosa podatkov in 
ugovora obdelavi za namen e-poslovanja in pravico do vložitve pritožbe. Navedene pravice, obdelave in postopki varovanja so 
podrobneje opredeljeni v Obvestilu o obdelavi in varstvu osebnih podatkov, ki sem jih prejel hkrati s podpisom pristopne izjave, 
potrdilom o vključitvi ali zavarovalno polico. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov je objavljenih tudi na spletni  
strani www.sava-pokojninska.si. 
 
Datum: ______________________      Podpis:_____________________________ 

 

 


