JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6, 1352 PRESERJE
Telefon: 01/363 30 20, Fax: 01/363 30 21
www.jkp-brezovica.si, info@jkp-brezovica.si

SOGLASJE za direktno obremenitev SEPA
– Otvoritev trajnika

– Sprememba podatkov o plačniku

– Ukinitev trajnika

Tip soglasja:
S podpisom tega obrazca pooblaščate (A) Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje, Slovenija, da posreduje navodila
vašemu ponudniku plačilnih storitev za obremenitev vašega plačilnega računa in (B) vašega ponudnika plačilnih storitev, da obremeni vaš plačilni račun v
skladu z navodili, ki jih posreduje Javnemu komunalnemu podjetju Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje, Slovenija. Vaše pravice obsegajo
tudi pravico do povračila denarnih sredstev s strani vašega ponudnika plačilnih storitev v skladu s splošnimi pogoji vašega ponudnika plačilnih storitev.
Prosimo izpolnite polja, označena z *.

Vaše ime in priimek/naziv *
Vaš naslov

*

*
SLOVENIJA
Št. vašega
plačilnega rač.

-

SI56

Identifikacijska oznaka
banke(SWIFT BIC)

-

-

*

Naziv prejemnika plačila JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o.
KAMNIK POD KRIMOM 6
1352 PRESERJE, SLOVENIJA
Davčna št. prejemnika
SI22513434
Vrsta plačila

BREMENITEV SE IZVRŠI 18. dan v mesecu ali 28. dan v mesecu. (Obkroži)

Kraj podpisa soglasja

*

Podpis(-i)

*

Datum *

Prosimo, podpišite tukaj

Opomba: vaše pravice v zvezi z zgornjim soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite pri vašem
ponudniku plačilnih storitev.
Podrobnosti, ki se nanašajo na razmerje med prejemnikom plačila in plačnikom - izpolniti v primeru, da se plačilo vrši v
imenu druge osebe.
Številka odjemnega mesta
Oseba, v imenu katere
se izvrši plačilo

*
*
Naziv dolžnika: če izvajate plačilo v skladu s pogodbo med JKP BREZOVICA d.o.o. in drugo osebo (npr. kjer
plačujete račune drugih oseb), tukaj prosimo vpišite ime in priimek druge osebe.
Če plačujete v svojem imenu, pustite prazno.

Prosimo vrnite:
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o.
KAMNIK POD KRIMOM 6
1352 PRESERJE
SLOVENIJA ali na
info@jkp-brezovica.si

S podpisom soglasja, pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljate, da je zgoraj navedena številka TRR, številka vašega
osebnega TRR. V nasprotnem primeru odškodninsko odgovarjate
družbi JKP Brezovica d.o.o.

»Vaše zgoraj navedene podatke bomo obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in določili GDPR. Obdelava je
potrebna zaradi izpolnitve zakonske obveznosti upravljavca, za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na
katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred
sklenitvijo pogodbe.«

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, SRG 2006/00047, št. vložka 1/28049/00, Osnovni kapital 110.000,00 EUR,
SI56 6000 0000 0484 586 Hranilnica LON d.d., IBAN: SI56 6100 0001 7371 398 Delavska hranilnica d.d.,
Matična št.: 5945151, ID za DDV: SI22513434. Predsednik nadzornega sveta: Janez Miklič
obr._10

