
STANINVEST 
družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, 
osnovni kapital družbe je 925.568 EUR.

www.staninvest.si
ID za DDV: SI87205912 
Matična št.: 5067677000

PE MARIBOR
Koroška cesta 33, 2000 Maribor
E: staninvest@staninvest.si
T:  051 257 333

PE CELJE  
Lava 42, 3000 Celje
E: staninvest-celje@staninvest.si
T:  051 257 444

PRIJAVA/ODJAVA ZA IZDAJO E-RAČUNOV

Datum

Elektronski naslov

Podpis

Naslov enote

Priimek in ime

Podatki o prejemniku računov (v nadaljevanju prejemnik/ca)

Splošni pogoji

Izjava:

• s podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računi Staninvest d.o.o., ki so objavljeni na 
spletni strani www.staninvest.si , ter s tem prevzemam vse pravice in odgovornosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev,

• s podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a, da nezaščitena elektronska pošta ni v celoti varen medij,

• kot naročnik storitve soglašam, da mi Staninvest d.o.o. na osnovi zgoraj navedene zahteve (prijava,odjava) pošilja račune 
s prijavo v elektronski obliki na elektronski naslov iz te prijave, z odjavo v papirni obliki na naslov iz te prijave.

• z zahtevo po spremembi na tem obrazcu ne izvedemo spremembe načina prejemanja računov Staninvest d.o.o., izvede 
se sprememba v podatkih, s katerimi prejemnik zagotavlja prejem računov Staninvest d.o.o,

• prejemnik/ca s podpisom zagotavljam, da so podatki v vlogi točni in resnični
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Davčna številka

Šifra plačnika iz UPN

Kontaktna telefonska št.

Prijava/odjava/sprememba
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Soglasje

Da Ne

2/2

Obvestilo:

• pogoj za prijavo na e-račun je možnost, ki jo omogoča prejemnikova banka v prejemanju e-računov,

• vloga za izdajo e-računov bo obravnavana takoj oziroma najkasneje v (5) dneh od prejema pravilno izpolnjene vloge 
in bo zavezajoča za Staninvest d.o.o. ob naslednji izdaji računov,

• prejemnik/ca je seznanjen/a s tem, da bo Staninvest d.o.o. v zahtevanem načinu pošiljanja računov, pošiljal vse račune, 
ki jih prejemnik/ca prejema za svoje stanovanjske enote (račune za redni obračun, račune za prispevek v rezervni sklad, 
v isti obliki (računi v papirni obliki, e-računi),

• spremembo načina prejema računov oziroma spremembo podatkov lahko kadarkoli spremenite z uporabo tega obrazca, 
ki ga lahko prinesete na sedež Staninvest d.o.o. , posredujete na elektronski naslov: info-eracun@staninvest.si, pošljete v pisni
obliki na naslov Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor oziroma posredujete po faxu na številko 02 2293520

Soglasje:

• s podpisom te vloge prejemnik/ca soglaša, da Staninvest d.o.o. prejete podatke vnese v podatke prejemnika/ce, ter da lahko osebno 
prilagojena obvestila pošilja v obliki elektronske pošte. V primeru, da prejemnik/ca s tem ne soglaša, mora to v tej vlogi vidno označiti. 
Staninvest d.o.o. se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Izpolnjen obrazec pošljite po pošti.
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