Javno podjetje VARAŠ, podjetje za komunalne
in druge storitve d.o.o., Turnišče
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

tel.: 02 572 22 20
e-pošta: info @varas.si
splet: www.varas.si

Soglasje za direktno obremenitev
________________________________________________________________________________________
Podatki o naročniku:
_________________________________

_________________________

naziv/priimek in ime

šifra stranke

_______________________________

_______________________

sedež družbe oz. naslov stalnega bivališča

kontaktna tel. št.

_____________________________________
____________________________________________________
številka in ime pošte/sedež podjetja/podjetnika
elektronski naslov
_______________________________________________________________________________________________

▫ Naročilo za direktno obremenitev

▫ Preklic naročila

▫ oskrba z vodo
▫ najem grobov
Soglašam, da JP Varaš, d.o.o., pooblasti banko, da v breme transakcijskega računa številka:
SI56__________________________________________________
Nakazuje mesečne obveznosti za opravljene storitve na transakcijski račun JP Varaš d.o.o., TRR: SI56 0254 5025 9330 023,
in sicer na 18. dan v mesecu.

Plačilo Soglasja za direktno obremenitev se izvede vsak mesec in sicer na 18. dan v mesecu.
Podatki o lastniku TRR ( če ta ni naročnik):
_______________________________________________________________
Ime in priimek/naziv lastnika TRR
__________________________________________________________________________________________
naslov
__________________________________________________________________________________________
številka in ime pošte

▫ 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.
Naročnik in/ali plačnik se strinjam, da se podatki iz tega soglasja posredujejo banki.
Kot naročnik storitve soglašam, da mi JP Varaš d.o.o., namesto papirnatega računa posreduje račune v
elektronski obliki na naslov, naveden v tej vlogi.
S podpisom zagotavljam, da so v tej vlogi navedeni podatki točni in resnični.

Pomembna obvestila:
 Pravne osebe si morajo urediti otvoritev transakcijskega računa za direktno obremenitev tudi v banki.
 Če je dan izvršitve plačila po tem soglasju sobota, nedelja ali praznik, je datum plačila prvi naslednji delovni dan.
 JP Varaš d.o.o., hrani to soglasje najmanj 36 mescev od zadnjega posredovanja plačilnega naloga.
 Plačnik je dolžan JP VARAŠ, d.o.o. takoj sporočiti spremembe TRR oziroma preklic naročila.
 Vloga bo urejena najkasneje v desetih delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjene in podpisane vloge.



V primeru, stranka vrne po pošti podpisano in dopolnjeno Soglasje za direktno obremenitev, priloži tudi kopijo
bančne kartice, ki je navedena na Soglasju za direktno obremenitev.

Izpolnjeno vlogo oddajte na sedežu podjetja JP Varaš d.o.o., ali jo pošljete na naslov JP Varaš d.o.o., Ulica Štefana Kovača
73, 9224 Turnišče ali na e-naslov info@varas.si

____________________________

___________________

kraj, datum

podpis

Priloga:
▫ fotokopija bančne kartice
▫ fotokopija osebne izkaznice
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