SOGLASJE ZA DIREKTNO BREMENITEV SEPA
□ ODPRTJE

□ SPREMEMBA

□ UKINITEV

SKLENITELJ SOGLASJA – PLAČNIK RAČUNA
Ime in priimek*
Naslov*
Telefonska številka
Elektronski naslov
Davčna številka
Številka plačnika*
Sklicna številka*

SI12

Številka transakcijskega računa sklenitelja**:

SI56
Naziv banke ali BIC koda:
SOGLASJE ZA DIREKTNO BREMENITEV DAJEM TUDI ZA RAČUNE, KI JIH PREJEMAM ZA
GROBARINO
□ DA
□ NE

PREJEMNIK PLAČILA
Naziv

Komunala Ribnica d.o.o.

Identifikacijska oznaka

SI17ZZZ81322496

Naslov

Goriča vas 11a, 1310 Ribnica

VRSTA PLAČILA
Bremenitev se bo izvajala periodično vsakega (ustrezno označi):
□ 8. v mesecu***
□ 18. v mesecu***

Obrazec 9‐3

Spodnje podatke izpolnijo le osebe, ki ne plačujejo v svojem imenu! Če je naslovnik in plačnik ista
oseba, se teh podatkov ne vpisuje!
NASLOVNIK RAČUNA*
Ime in priimek*
Naslov*
Telefonska številka
Elektronski naslov
Davčna številka
S podpisom plačnik soglaša, da bo mesečno obvestilo o obremenitvi plačilnega računa (mesečni
račun) prejemal naslovnik računa.
*podatki iz zadnjega prejetega računa
** V primeru, da iz vašega plačilnega računa ni mogoče izvajati storitev direktnih obremenitev SEPA (zaradi tipa računa, npr. prvi
račun, ipd.), se plačilo kljub podpisu tega soglasja ne bo izvedlo in za plačilo obveznosti boste morali poskrbeti sami.
*** Če je 8. ali 18. v mesecu sobota, nedelja, praznik ali dan, ko banke ne izvajajo plačilnega prometa, se obremenitev izvede prvi
naslednji bančni delovni dan.
Soglašam, da se spremenjen način plačevanja začne uporabljati v naslednjem mesecu, ko prejemnik plačila prejme pravilno
izpolnjeno podpisano soglasje in sem seznanjen, da Komunala Ribnica d.o.o. lahko ukine plačevanje računov z direktno
bremenitvijo, če iz navedenega računa trikrat zaporedoma ne bo mogoče odtegniti sredstev za poravnavo obveznosti.
V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni
osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje podjetje Komunala Ribnica d.o.o., z namenom
izvajanja dejavnosti, izvajanja direktnih bremenitev SEPA in morebitnih izterjav plačil. Hkrati izjavljam, da so navedeni podatki
pravilni in se zavezujem, da bom izdajatelju računa sporočil vsako spremembo podatkov, ki bi vplivala na plačevanje računov z
direktno bremenitvijo v roku 8 dni od nastale spremembe.

Datum: ____________________

Podpis sklenitelja soglasja
______________________

Obvezna priloga:
- fotokopija bančne kartice
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