OBR 06 05/3

SOGLASJE ZA DIREKTNO OBREMENITEV SEPA
□ VZPOSTAVITEV

□ SPREMEMBA

□ UKINITEV

PODATKI O PLAČNIKU RAČUNA (prepišite z računa)
Šifra plačnika:
Odjemno mesto:
Ime in priimek:
Naslov:
Kontakt/e-mail:

PODATKI O SKLENITELJU SOGLASJA (izpolnite v primeru, če imetnik TRR ni enak plačniku računa)
Ime in priimek:
Naslov:
Kontakt/e-mail:

SPODAJ PODPISANI SOGLAŠAM, DA BREMENITE MOJ OSEBNI RAČUN
Naziv banke:
Št. TRR: SI56

S podpisom tega soglasja potrjujem pravilnost podatkov in pooblaščam JKP Šentjur d.o.o., da v skladu s pogodbenimi določili
posreduje navodila banki in banko, da do preklica tega soglasja obremeni moj osebni račun. Kupec je dolžan na svojem osebnem
računu zagotoviti kritje za znesek direktne obremenitve, JKP Šentjur d.o.o. pa bo kupca o višini zneska obvestil najmanj pet dni pred
obremenitvijo. V primeru, da banka iz kateregakoli razloga zneska kupčeve obveznosti ne bo odtegnila, je kupec dolžan svoje
obveznosti poravnati z univerzalnim plačilnim nalogom UPN. Kupčeve pravice obsegajo tudi pravico do povračila denarnih sredstev
v skladu s splošnimi pogoji banke kupca. Kupec lahko zahteva vračilo v roku 8 tednov od plačila. JKP Šentjur d.o.o. lahko ukine
soglasje v primeru treh zaporedno neuspešno izvedenih direktnih bremenitev.
Morebitno spremembo ali ukinitev direktne bremenitve SEPA mora kupec prodajalcu sporočiti pisno, v roku 8 dni od nastale
spremembe. V primeru spremembe je potrebno izpolniti in podpisati novo soglasje. Sprememba učinkuje od izdaje naslednjega
računa po datumu, ko je kupec podal spremembo. Kupec lahko kadarkoli v času trajanja pogodbenega razmerja spremeni način
plačevanja. V primeru ukinitve direktne obremenitve SEPA mora svoje neporavnane obveznosti plačevati z univerzalnim plačilnim
nalogom UPN.
Plačnik (sklenitelj soglasja) izrecno izjavlja, da se z načinom plačila obveznosti za opravljene komunalne storitve strinja in izjavlja, da
vračila ne bova zahtevala na podlagi pravil o neupravičeni obogatitvi.

Kraj in datum

Podpis vlagatelja

S prejetimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 94/07) in Uredbo o
varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

