Vloga za prijavo e-računa
DIREKTNO V SPLETNO BANKO

V PDF OBLIKI NA E-POŠTO

UPRAVLJANJE

REZERVNI SKLAD

Prijava na prejemanje e-računa (ustrezno označite)

Prijava direktne bremenitve (ustrezno označite)

Šifra plačnika:
Ime in priimek plačnika:

Telefon:

Naslov:
Poštna št.:

Kraj:

Prosimo, izpolnite manjkajoče podatke.
.

Osebni račun (za prejemanje e-računov v spletno banko ali direktno bremenitev):

SI56
(številka osebnega/transakcijskega računa uporabnika spletnega bančništva)

na elektronski naslov:
(elektronski naslov za prejemanje e-računov v pdf obliki)

Dovoljujem, da me družba Domplan, d.d., obvešča o novicah in dogodkih ter izrecno soglašam z obdelavo osebnih podatkov
za namen pošiljanja novic.
IZJAVA:
S svojim podpisom potrjujem, da:
• imam odprt transakcijski račun pri spletni banki, ki omogoča prejemanje e-računov,
• sem seznanjen s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom družbe Domplan, d.d., objavljenimi na www.domplan.si,
• soglašam, da mi družba Domplan, d.d. pošilja račune samo v elektronski obliki v elektronsko banko oziroma na elektronski naslov, naveden v tej vlogi;
• ne želim več prejemati računov v papirnati obliki,
• se obvezujem, da bom podjetju Domplan, d.d. sporočal vse spremembe podatkov,
• bom po prekinitvi prejemanja e-računa še naprej plačeval/a svoje obveznosti in nemudoma uredi/a vse potrebne spremembe,
• v primeru podane zahteve za direktno bremenitev pooblaščam družbo Domplan, d.d., da posreduje navodila mojemu ponudniku plačnih sredstev za
obremenitev mojega plačilnega računa ter ponudnika plačilnih storitev, da obremeni moj plačilni račun v skladu z navodili, ki jih posreduje Domplan, d.d..
Seznanjen sem, da moje pravice obsegajo tudi pravico do povračila denarnih sredstev s strani mojega ponudnika plačilnih storitev. Povračilo denarnih
sredstev je potrebno terjati v roku 8 tednov, ki prične teči od dne, ko je bil obremenjen moj plačilni račun. Pri tem sem seznanjen, da so moje pravice v
zvezi s soglasjem navedene v splošnih pogojih poslovanja mojega ponudnika plačilnih storitev. Seznanjen sem in soglašam, da mi družba Domplan, d.d.
storitve urejanja trajnika za direktne bremenitve zaračuna v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo nadomestil družbe Domplan, d.d..

Kraj in datum:

,

Izpolnjen obrazec dostavite:
∆ po pošti: DOMPLAN, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj,
∆ po e-pošti: domplan@domplan.si ali
∆ osebno: recepcija podjetja (04 2068 700).

Podpis plačnika:

