Soglasje za SEPA direktno obremenitev
Opomba: Vlogo je potrebno oddati osebno na sedežu podjetja Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran oziroma je vlogi potrebno priložiti
fotokopijo plačilne kartice iz katere so razvidni sledeči podatki imetnika: ime, priimek, št. TRR in podpis, ki se ujema z podpisom na SEPA obrazcu. CVV/CVV2
številka in datum veljavnosti plačilne kartice morata biti PREKRITA (v nasprotnem primeru bo kopija zaradi varovanja osebnih podatkov nemudoma uničena).
Fotokopija naj vsebuje tudi podpisano pisno privolitev imetnika plačilne kartice, iz katere je jasno razvidno da imetnik dovoljuje obdelavo podane fotokopije za
namen direktne obremenitve SEPA.

Referenčna oznaka soglasja:
(Izpolni OKOLJE Piran, d.o.o.); (Za potrebe smetarnine se vpiše šet mestna referenčna številka kupca in
ostale številke do zapolnitve z 0, za potrebe abonmajev prometa se vpiše zadnja številka računa izdanega
stranki – lahko izpolni tudi stranka)
Otvoritev

Sprememba

Ukinitev

S podpisom tega obrazca pooblaščam Okolje Piran,d.o.o., da posreduje navodila moji banki za obremenitev
mojega transakcijskega računa in mojo banko, da obremeni moj transakcijski račun v skladu z navodili, ki jih
posreduje prejemnik plačila.

Storitev
Označi:

smetarina

abonma

Naslov objekta (smetarina):
Podatki o plačniku
Ime in priimek/naziv:
EMŠO/Davčna št. (fizične/pravne osebe):
Ulica in hišna številka/sedež:
Poštna številka in kraj:
Država:
Tel. št. (neobvezno - namen obveščanja):
Številka transakcijskega računa - IBAN:

SI56

Identifikacijska oznaka banke (SWIFT
BIC): (izpolni Okolje Piran, d.o.o.):
Podatki o prejemniku plačila
Naziv:

OKOLJE Piran, d.o.o.

Identifikacijska oznaka prejemnika plačila:

SI70ZZZ73819174

Ulica in hišna številka/sedež:

Arze 1b

Poštna številka in kraj:

6330 Piran

Država:

Slovenija

Ostali podatki
Bremenitev se izvrši 18. dan v mesecu.

Mesečna obremenitev

Vrsta plačila:
Kraj in datum podpisa soglasja:
Opomba: Vaše pravice v zvezi s soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite pri vaši banki, kjer imate
odprt transakcijski račun.

Podpis plačnika:
Istovetnost podatkov preveril (izpolni OKOLJE Piran, d.o.o.):

