Pristopnica za Petrol klub plačilno kartico zvestobe
Na Petrolu vaše nakupe prav posebej nagrajujemo. S Petrol klub plačilno kartico zvestobe zbirate Zlate točke in izkoristite izjemne
ugodnosti Petrol kluba.
Prosimo, da pišete razločno s tiskanimi črkami. *Obvezen podatek.

Osebni podatki
*Ime

*Priimek

*Naslov stalnega prebivališča:
Ulica in hišna številka
Poštna številka

Pošta

Naslov za pošiljanje pošte (če ni enak naslovu stalnega prebivališča):
Ulica in hišna številka
Poštna številka

Pošta

*Telefonska številka

Mobilna številka

*Elektronski naslov
*Datum rojstva

*Davčna številka

Želim prejemati račun v elektronski obliki:
na elektronski naslov in spletno banko

na elektronski naslov

na spletno banko

Bančni račun prejemnika eRačuna: SI
(Obvezen podatek, v kolikor prejemnik eRačuna izbere možnost prejemanja eRačuna na spletno banko.)

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji, objavljenimi na www.petrol.si, za poslovanje z e-obliko računa in
soglašam, da mi izdajatelj eRačuna posreduje račune za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova dobave blaga oz. storitev, samo v
elektronski obliki na elektronski naslov, naveden v tej pristopnici
Želim prejemati združeno položnico (en račun za vse blago in storitve, ki jih imam pri Petrolu):

da

ne

Želim postati imetnik/imetnica Petrol klub plačilne kartice zvestobe
*Prosimo, da priložite:
Kopijo osebne izkaznice/potnega lista/vozniškega dokumenta.
Številka dokumenta
Kartico želim uporabljati za (mogočih je več odgovorov):
posamezne nakupe

obročno odplačevanje

Predlagam mesečni limit računa v višini

polnjenje avtomobila na elektropolnilnicah
EUR. (Predlog limita bo obravnavan v skladu z 12. členom Splošnih pravil)

Zaupajte nam svoje navade
Kateri tip goriva najpogosteje uporabljate?
bencin: 95- in manjoktanski

bencin: 98-, 100- in večoktanski

diesel

avtoplin

elektrika

Koliko kilometrov povprečno prevozite vi osebno na leto z vsemi vozili skupaj?
do 10.000 km na leto

10.001–15.000 km na leto

15.001–20.000 km na leto

20.001–30.000 km na leto

30.001–40.000 km na leto

več kot 40.000 km

briketi

daljinsko ogrevanje (toplovod)

S čim ogrevate svoj dom?
drva

peleti

sekanci

električna energija (radiatorji, peči, klima, IR-paneli ...)
sončna energija (fotovoltaika)

zemeljski plin

toplotna črpalka

kurilno olje

utekočinjen naftni plin

drugo

premog

Tip bivališča, v katerem prebivate:

hiša

dvojček/vrstna hiša

večstanovanjska hiša

Status bivališča:

najem

lastniško

skupno gospodinjstvo

blok

Status in podatki o zaposlitvi prosilca za kartico (izpolni delodajalec)
Podjetje, podjetnik:
Naslov:
Potrjujem, da je prosilec
v delovnem razmerju za
znesku

nedoločen /

določen čas od

in prejema plačo v neto

EUR, od tega ima kredit (mesečni obrok)

EUR, št. neplačanih obrokov:

Podpis odgovorne osebe

Žig delodajalca:

Znesek kredita (mesečni obrok)

EUR, št. neplačanih obrokov:

(izpolni prosilec/prosilka, če ni navedeno zgoraj)

Če niste izpolnili zgornjih podatkov, prosimo označite eno od naslednjih rubrik:
Upokojenec (priložite obvestilo ZPIZ-a, ki opredeljuje višino in vrsto nakazila za pretekli mesec)
Samostojni podjetnik (priložite kopijo priglasitvenega lista pristojnega organa, potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov,
bilanco uspeha za zadnje obračunsko obdobje, BON1/SP in BON2)
Lastnik ali solastnik družbe (priložite kopijo izpisa iz sodnega registra, bilanco uspeha za zadnje obračunsko obdobje, BON1 in
BON2)
Kmetovalec (priložite kopijo ali potrdilo o vpisu v davčni register oz. kopijo pogodbe, če ste kooperant)
Drugi prihodki:

EUR iz naslova

*Izjava prosilca/prosilke
S podpisom potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov ter pod materialno in kazensko odgovornostjo s podpisom na pristopnici izjavljam, da
izpolnjujem pogoje za pridobitev kartice, navedene v vsakokrat veljavnih Splošnih pravilih uporabe Petrol klub plačilne kartice zvestobe, ki so objavljena
na spletni strani www.petrol.si, s katerimi sem se predhodno seznanil in jih sprejemam. Izrecno soglašam, da se osebni podatki obdelujejo z namenom
statističnih obdelav in trženjskih raziskav. Izrecno soglašam, da PETROL d.d., Ljubljana lahko za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje
vse podatke, ki jih hrani o meni in jih je pridobil ob mojih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije. Izrecno soglašam, da bom na
podlagi preteklih nakupnih navad prejemal oglasna in druga sporočila ter ugodnosti, namenjene in prilagojene meni. Osebni podatki se hranijo največ
5 let od prekinitve članstva v Petrol klubu. PETROL d.d., Ljubljana sme osebne podatke posredovati pogodbenim obdelovalcem ter svojim odvisnim,
pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam (naštete na www.petrol.si). Seznanjen sem, da lahko kadarkoli prekličem soglasje za neposredno in/ali
segmentirano in/ali ciljno trženje, in sicer pisno na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana s pripisom Petrol klub, po e-pošti na
naslov klub@petrol.si, na brezplačni telefonski številki 080 22 66 oziroma skladno z navodili v prejetih SMS-sporočilih in e-pošti. Seznanjen sem, da
ima PETROL d.d., Ljubljana, pravico pristopnico zavrniti brez obrazložitve. S podpisom hkrati podajam izrecno pisno soglasje, da PETROL d.d.,
Ljubljana za zgoraj navedene namene hrani kopijo osebnne izkaznice, potne listine ali vozniškega dovoljenja. Pod kazensko in materialno odgovornostjo, s podpisom izrecno potrjujem, da proti meni ni bil začet postopek osebnega stečaja oz. da nisem v osebnem stečaju.

Kraj

Datum
Podpis prosilca/prosilke

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
080 22 66, www.petrol.si

Obrazec za direktno bremenitev SEPA
Vzpostavitev

Sprememba

Prejemnik plačila: PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Plačnik (*obvezni podatki)
*Ime

*Priimek

*Naslov stalnega prebivališča:
Ulica in hišna številka
Poštna številka

Pošta

*Davčna številka

*Datum rojstva

*Elektronski naslov
Telefon
*Bančni račun plačnika: SI56
ID banke (SWIFT BIC za banke izven države plačnika):
Obveznosti bom poravnal(a) s soglasjem za direktno bremenitev na mojem transakcijskem računu:
18. v mesecu

25. v mesecu

Izjava za direktno bremenitev 18. v mesecu: Seznanjen(a) sem, da vse moje obveznosti do prejemnika plačila zapadejo v plačilo
25. v mesecu. S podpisom tega soglasja obveščam prejemnika plačila, da ne glede na navedeno, želim poravnati svoje obveznosti 18.
v mesecu. Skladno z navedenim, pooblaščam prejemnika plačila ter se strinjam, da se bremenitev mojega osebnega transakcijskega
računa izvede 18. v mesecu.
S podpisom tega soglasja pooblaščam prejemnika plačila, da posreduje navodila za bremenitev mojega plačilnega računa mojemu
ponudniku plačilnih storitev, v okviru plačil mojih obveznosti po računih, ki nastajajo iz naslova dobave spodaj navedenega blaga oz.
storitev:
Združena položnica
(Izbira

vam omogoča prejem enega računa za vse blago in storitve, s tem večjo preglednost in prihranek pri plačilu bančne provizije.)

Petrol klub

elektrika

plin, toplota, čiščeje odpadne vode

(Če se niste odločili za združeno položnico, označite vašo izbiro

obročni nakup (Dopolnite z vrsto blaga)

- možnih je več odgovorov.

S podpisom tega soglasja jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se zavezujem zagotoviti kritje na računu za
znesek direktne bremenitve. V primeru neizvedenega plačila bo prejemnik plačila pošiljal zahtevke za bremenitev računa na unovčenje
mojemu ponudniku plačilnih storitev večkrat, do plačila računa, pri čemer bom sam nosil stroške takšnih zahtev.
Plačnik se s svojim podpisom zavezujem plačevati obveznosti v skladu s predmetnim soglasjem, pogodbo sklenjeno s prejemnikom
plačila ter določili Obligacijskega zakonika.
PREKLIC SOGLASJA ZA DIREKTNO BREMENITEV SEPA
Podpisani plačnik preklicujem prejemniku plačila izdano pooblastilo za posredovanje navodil za bremenitev mojega plačilnega
računa mojemu ponudniku plačilnih storitev.
Od datuma preklica dalje bom obveznosti po računih, ki nastajajo iz naslova dobave blaga in storitev prejemnika plačila, poravnaval
sam, na podlagi s strani prejemnika plačila izdanega univerzalnega plačilnega naloga.
Datum podpisa

Podpis plačnika

Datum prejema, podpis odgovornega delavca in žig (izpolni prejemnik plačila):

Izpolnjen obrazec SEPA pošljite na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Podpora uporabnikom ali na
e-naslov klub@petrol.si. Informacije: tel. št. 080 22 66 in Povej Petrolu (www.petrol.s/povej).
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, matična štev.: 5025796000,
osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432

