Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
ID za DDV.: SI80267432, matična št.: 5025796000

Izjava o spremembi plačnika električne energije
ODJEMALEC (*obvezni podatki)

Ime in priimek

*

Naslov:

*

Kraj in pošta:

*

Davčna številka:

*

Telefon:

*

Kraj in datum

Podpis:

*

OBSTOJEČI PLAČNIK (*obvezni podatki)
(v kolikor ni enak odjemalcu)

Ime in priimek

*

Naslov:

*

Kraj in pošta:

*

Davčna številka:

*

Telefon:

S to izjavo odstopam od dolga kot dosedanji plačnik pristopa k dolgu iz naslova izvajanja Pogodbe o dobavi
električne energije (merilno mesto) *
Stanje števca*

Kraj in datum

*

*

Podpis:

NOVI PLAČNIK (*obvezni podatki)

Ime in priimek:

*

Naslov:

*

Kraj in pošta:

*

Davčna številka:

*

Telefon:
S to izjavo pristopam kot novi plačnik k dolgu iz naslova izvajanja zgoraj navedene Pogodbe o dobavi električne
energije.

Kraj in datum:

*

Podpis:

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, matična štev.: 5025796000, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432

*

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
ID za DDV.: SI80267432, matična št.: 5025796000

Po prejemu te izjave bo dobavitelj račune za dobavljeno električno energijo izstavljal neposredno novemu plačniku. Plačnik, ki
ni hkrati odjemalec, lahko s pisno izjavo kadarkoli odstopi od dolga odjemalca, kar pa ne vpliva na odjemalčeve pogodbene
obveznosti z dobaviteljem. S prejemom morebitne odpovedi bo dobavitelj račune ponovno izstavljal odjemalcu. Dobavitelj lahko
zavrne novega plačnika in položnice še naprej pošilja odjemalcu.
Varstvo osebnih podatkov
Osebni podatki, posredovani s to izjavo, se obdelujejo na podlagi člena 6 (1.b) Splošne uredbe o varstvu podatkov za namen
izvajanja Pogodbe o dobavi električne energije ter ostale namene, določene v 6. členu Splošnih pogojev o dobavi električne
energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce. Pravice posameznikov glede varstva osebnih podatkov
so določene v Politiki zasebnosti na spletni strani: https://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti. Pravice iz naslova varstva
osebnih podatkov lahko uveljavljate pisno na naslov: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1000
Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: dpo@petrol.si.
Izpolnjeno vlogo pošljite po pošti na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Podpora uporabnikom, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
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