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Soglasje za direktno obremenitev SEPA (SDD)
Referenčna oznaka soglasja (izpolni prejemnik plačila): _____________________________

Ustrezno označite
☐ VZPOSTAVITEV

☐ UKINITEV, ki velja od _______________

☐SPREMEMBA podatkov za SEPA

Podatki o plačniku (*obvezni podatki)
Priimek in ime plačnika / naziv*

Naslov plačnika / sedež*

Poštna št. in kraj*

Številka plačilnega računa – IBAN*

Identifikacijska oznaka banke (SWIFT BIC) *

Podatki o stanovanju / poslovnem prostoru
Naslov *

Številka oz. šifra posamezne enote

Oseba, v imenu katere se izvrši plačilo (izpolnite v primeru, če ne gre za isto osebo, kot je plačnik)

Posredovani plačilni račun plačnika se obremeni 28. v mesecu.
Izjava plačnika:
S podpisom tega obrazca potrjujem pravilnost izpolnjenih podatkov ter pooblaščam družbo Staninvest d.o.o., da posreduje navodila ponudniku plačilnih storitev za
obremenitev mojega plačilnega računa, ponudnika plačilnih storitev pa pooblaščam, da do preklica tega soglasja, obremeni moj plačilni račun v skladu s posredovanimi
navodili. Izjavljam, da v primeru, da ponudnik plačilnih storitev obvesti družbo Staninvest d.o.o., da zneska moje obveznosti za določeno obdobje z mojega računa iz
kateregakoli razloga ne bo odtegnil, bom svoje obveznosti plačeval/a z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) in bom poravnal/a tudi dodatne obveznosti, ki izhajajo iz
zamujenega plačila. Za izvajanje SDD storitev veljajo splošni pogoji ponudnika plačilnih storitev, pri čemer moje pravice obsegajo tudi pravico do povračila denarnih sredstev
v skladu s splošnimi pogoji banke kupca.
Prav tako izjavljam, da sem seznanjen s pravico, da lahko zahtevam vračilo v roku 8 tednov od plačila. Staninvest d.o.o. lahko ukine soglasje že v prvem naslednjem mesecu
po tem, ko direktna bremenitev ni bila izvedena. Soglašam, da bom morebitno spremembo ali ukinitev direktne bremenitve SEPA sporočil/a pisno, v roku 8 dni od nastale
spremembe na predpisanem obrazcu za soglasje za direktno obremenitev SEPA, izdanega s strani družbe Staninvest d.o.o.. Sprememba učinkuje od izdaje naslednjega
računa po datumu podane spremembe. Plačnik lahko kadarkoli v času trajanja pogodbenega razmerja spremenim način plačevanja.
S podpisom te vloge prav tako izjavljam, da sem seznanjen/a in da pristajam oz. soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov, pridobljenih s to vlogo (ime, priimek, naslov,
telefonska številka in e-pošta) s strani izdajatelja oz. družbe Staninvest d.o.o. za namen neposrednega trženja (prejemanje reklamnega materiala skupaj s položnicami na
dom). V primeru, da želim preklicati soglasje obdelavi za namen neposrednega trženja, sem seznanjen, da lahko to storim s pisnim sporočilom na družbo Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva 19, 2000 Maribor ali pošljem preklic z elektronskim sporočilom na dpo.staninvest@skupina.pro ali na staninvest@skupina.pro.
Osebne podatke obdelujemo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov ter Pravili o zasebnosti, ki so objavljeni na spletni strani
https://www.staninvest.si/pravila-zasebnosti, dosegljivi pa so tudi na vseh poslovnih enotah družbe Staninvest d.o.o.

Datum in kraj podpisa soglasja

Podpis

Izpolnjen obrazec pošljite po elektronski pošti na staninvest@skupina.pro, po klasični pošti,
ali ga oddajte v kateri izmed naših poslovnih enot.

