SOGLASJE ZA DIREKTNO
OBREMENITEV
OB 09

Soglasje za direktno obremenitev številka: ____________________________________________________
 Otvoritev direktne obremenitve za odjemno mesto: ____________________________________________
 Ukinitev/sprememba računa SI56 ___________________________________________________________
Podatki o uporabniku komunalnih storitev:
* Naziv/Priimek in ime: ________________________________________________________________________
* Naslov: ___________________________________________________________________________________
* Poštna št. in kraj: ___________________________________________________________________________
* Davčna št.: _______________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________________________
Elektronski naslov: _________________________________________________________________________
Soglašam, da OKP Rogaška Slatina d.o.o., pooblasti banko, da v breme transakcijskega računa številka:
SI56 _____________________________________________________________________________________
nakazuje mesečne obveznosti za opravljene storitve na transakcijski račun OKP Rogaška Slatina d.o.o., TRR: SI56 6100 0002
0825 374, in sicer 28. v mesecu. Identifikacijska oznaka prejemnika plačila: SI43438806.

Podatki o lastniku TRR (če ta ni uporabnik):
* Naziv/Priimek in ime: ________________________________________________________________________
* Naslov: ___________________________________________________________________________________
* Poštna št. in kraj: ___________________________________________________________________________
* Davčna št.: _______________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________________________
Elektronski naslov: _________________________________________________________________________
 Naročilo elektronskega računa
Želim izdajo elektronskega računa na e-naslov:
_________________________________________________________________________________________
(elektronski naslov za pošiljanje računov/vpišite z velikimi tiskanimi črkami)
Izjava:
• S podpisom se zavezujem, da sem dolžan zagotoviti kritje na navedenem transakcijskem računu na dan plačila.
• S podpisom tega soglasja pooblaščate (1) podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o., da posreduje navodila vaši banki za obremenitev vašega računa
in (2) vašo banko, da obremeni vaš račun v skladu z navodili, ki jih posreduje podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o..
• Vaše pravice v zvezi s tem soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite pri vaši banki.
• S podpisom tega soglasja jamčite za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov.
Pomembna obvestila:
• Banka izvede bremenitev imetnika računa na 28. dan v mesecu. Če je dan izvršitve plačila po tem soglasju sobota, nedelja ali praznik, je datum
plačila prvi naslednji delovni dan.
• O plačilu prek direktne obremenitve boste obveščeni z rednim mesečnim računom.
• Plačnik je dolžan OKP Rogaška Slatina d.o.o takoj sporočiti spremembe TRR oziroma preklic naročila.
• V primeru, da naročnik in/ali plačnik vrne po pošti podpisano in dopolnjeno Soglasje za direktno obremenitev, priloži tudi kopijo bančne kartice, ki
je navedena na Soglasju za direktno obremenitev.
• Podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. si pridružuje pravico do ukinitve tega soglasja v primeru treh zaporedno neuspešno izvedenih direktnih
obremenitev.

Datum podpisa soglasja: _________________
Podpis plačnika/uporabnika komunalnih storitev

OKP Rogaška Slatina d.o.o.

______________________________________________

___________________________________

Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite na naslov: OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina; e-pošta:
tajnistvo@okp.si, Tel. informacije.: 03 81 21 412
Podatki o uporabniku in njegovem pooblaščencu so poslovna skrivnost podjetja. Podjetje se zavezuje, da bo osebne podatke varovalo in uporabljalo
samo za obračun komunalnih storitev. Javno podjetje hrani in obdeluje podatke o naročniku v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Ur.l. RS, št. 94/07).
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