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Obrazec za direktno bremenitev SEPA

Prejemnik plačila: PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

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 spodaj navedenega blaga oz. storitev:

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 z naslova dobave blaga oz. storitev, samo v elektronski obliki na elektronski naslov, naveden v tej pogodbi.

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.  

Dolžnik/plačnik se s svojim podpisom zavezujem plačevati obveznosti v skladu s predmetnim soglasjem, pogodbo sklenjeno s prejemnikom plačila ter določili Obligacijskega 
zakonika.

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

Datum podpisa:  Podpis dolžnika:

ZDRUŽENA POLOŽNICA
(Izbira   x   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, ČIŠČENJE ODPADNE VODE  OBROČNI NAKUP _______________________________________________ (Dopolnite z vrsto blaga.)

(Če se niste odločili za združeno položnico, označite vašo izbiro   x   – možnih je več odgovorov. 

Dolžnik (*Obvezni podatki)

Ime in priimek *

Naslov *

Poštna številka in kraj *

Davčna številka *

Datum rojstva *

E-mail *

Telefon

* Bančni račun plačnika

SI56 __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __

ID banke (SWIFT BIC za banke izven države dolžnika)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

PREKLIC SOGLASJA ZA DIREKTNO BREMENITEV SEPA 

Podpisani dolžnik/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. 

Izpolnjen obrazec 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).

Plačnik (*Izpolnite le, če dolžnik ni plačnik.)

Ime in priimek *

Naslov *

Poštna številka in kraj *

Davčna številka *

Datum rojstva *

E-mail *

Telefon

* Bančni račun plačnika

SI56 __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __

ID banke (SWIFT BIC za banke izven države plačnika)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Dolžnik/Plačnik želi prejemati račun v elektronski obliki:   na elektronski naslov in spletno banko  na elektronski naslov  
 

 Podpis plačnika: (*Izpolnite le, če dolžnik ni plačnik.)

Vzpostavitev Sprememba

v spletno banko

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.
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