
Ulica in hišna številka / sedež

Poštna številka in kraj Država

Številka plačilnega računa — IBAN (SWIFT BIC)

Naziv prejemnika plačila

Staninvest d.o.o.

Koroška cesta 33

Slovenija

2000 Maribor

SI29ZZZ87205912

Ulica in hišna številka / sedež

SOGLASJE za direktno obremenitev SEPA - OTVORITEV
Referenčna oznaka soglasja:

S podpisom tega obrazca pooblaščate (A) STANINVEST D.O.O., 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 STANINVEST D.O.O. Vaše 
pravice obsegajo tudi pravico do povračila denarnih sredstev s strani vašega ponudnika plačilnih storitev v skladu s splošnimi pogoji vašega ponudnika 
plačilnih storitev. Povračilo denarnih sredstev je potrebno terjati v roku 8 (osmih) tednov, ki prične teči od dne, ko je bil obremenjen vaš plačilni račun.

Priimek in ime plačnika / naziv

Država

Poštna številka in kraj

1/2

STANINVEST
družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.
Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor
Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Mariboru,
osnovni kapital družbe je 952.568 EUR.

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

PE CELJE
Opekarniška cesta 2, 3000 Celje
E: staninvest-celje@staninvest.si
T: 051 257 444

PE LJUBLJANA
Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana
E: staninvest-lj@staninvest.si
T: 041 444 667

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



Oseba, v imenu katere se izvrši plačilo

Datum in kraj podpisa soglasja Podpis

Opomba: vaše pravice v zvezi z zgornjim soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite 

pri vašem ponudniku plačilnih storitev.

Vrsta plačila

Periodična obremenitev Enkratna obremenitev

Izjava o varovanju osebnih podatkov

STANINVEST d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene na obrazcu za direktno obremenitev SEPA, obdeloval z 

namenom obračuna in plačila stroškov povezanih z upravljanjem v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Izpolnjen obrazec pošljite po pošti.
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