OB.00-32

Komunala Radovljica, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
tel.: 04 537 01 11, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
www.komunala-radovljica.si, ID št. za DDV: SI98605275

Soglasje za SEPA direktno obremenitev
VZPOSTAVITEV

Št. odjemnega mesta: ______________

SPREMEMBA

UKINITEV

Podatki o plačniku (podatki označeni z zvezdico (*), so obvezni)
Ime in priimek ali naziv plačnika*: ____________________________________________________________
Naslov ali sedež podjetja*: _________________________________________________________________
Pošta in kraj*: ______________________________________________ Država*: _____________________
IBAN številka plačilnega računa*: S

I

5

6
(19 znakov)

(SWIFT BIC) oznaka banke plačnika:

npr.: LJBASI2X, SKBASI2X, KBMASI2X
(8 znakov)

Podatki o prejemniku plačila
Naziv in sedež: KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, Slovenija
Identifikacijska oznaka prejemnika plačila (CI)
Vrsta direktne obremenitve:

S

I

7

Periodična obremenitev

1

Z

Z

Z

9

8

6

Enkratna obremenitev

0

5

2

7

5

Bremenitev se vrši
28. dan v mesecu.

S podpisom tega soglasja pooblaščate (A) Komunalo Radovljica, d.o.o., da posreduje navodila vašemu ponudniku plačilnih storitev za
obremenitev vašega plačilnega računa in (B) vašega ponudnika plačilnih storitev, da obremeni vaš plačilni račun v skladu z navodili, ki
jih posreduje Komunala Radovljica, d.o.o. Vaše pravice obsegajo tudi pravico do povračila denarnih sredstev s strani vašega ponudnika
plačilnih storitev, v skladu s splošnimi pogoji vašega ponudnika plačilnih storitev. Povračilo denarnih sredstev je potrebno terjati v roku 8
tednov, ki prične teči od dne, ko je bil obremenjen vaš plačilni račun.

Kraj in datum*:

Podpis*:

Opomba: Vaše pravice v zvezi s tem soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, vašega ponudnika plačilnih storitev.

Podrobnosti, ki se nanašajo na razmerje med prejemnikom plačila in plačnikom
(Izpolnite samo v primeru, če se plačilo vrši v imenu druge osebe.)

Naziv končnega dolžnika:

Šifra partnerja/ozn. dolž.:

Naslov dolžnika:
Naziv končnega upnika:

(Izpolni prejemnik plačila, Komunala Radovljica, d.o.o., če izvršuje direktne obremenitve v imenu druge stranke.)

Identifikacijska oznaka končnega upnika:
Identifikacijska številka in opis osnovne pogodbe:
Več informacij na 04 537 01 19, 04 537 01 13 ali 04 537 01 20.
Pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate:
• skenirano ali elektronsko podpisano po e-pošti na racunovodstvo@komunala-radovljica.si,
• po pošti na naslov Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica ali
• osebno na sedežu podjetja.
S prejetimi in posredovanimi osebnimi in drugimi podatki bomo v Komunali Radovljica, d. o. o., ravnali v skladu z veljavnimi predpisi s
področja varstva osebnih podatkov. Kontaktne podatke bomo uporabili za namene obveščanja o izvedbi naročene storitve. Posredovane
osebne podatke bomo hranili zgolj za namene, za katere ste nam jih posredovali in hranili, dokler obstaja za to pravna podlaga. Več o
varstvu osebnih podatkov in vaših pravicah v zvezi s tem lahko preberete v Politiki o varstvu zasebnosti.

Datum:

Podpis:

