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

Pogodba o dobavi zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce št.
Odjemalec
Ime in priimek/Firma:

*

Ulica/Sedež:

*

Kraj in pošta:

*

Datum rojstva/Matična št.:

*

Davčna št./ID za DDV:

*

Telefon:

*

Navodila za izpolnjevanje:
-izpolnite vsa tista polja, ki so označena
z zvezdico (*),
-priložite celoten račun dosedanjega
dobavitelja (sama položnica ne zadostuje),
-1 izvod podpisane Pogodbe pošljite na
naslov »PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 50, 1000 Ljubljana« s pripisom
»Podpora uporabnikom«.

E-mail:

Odjemalec želi prejemati združeno položnico (en račun za vse blago in storitve, kot to določa točka 2.5 SPP):

a*) DA

b) NE

Odjemalec pooblaščam dobavitelja, da izvede vse potrebno, da se mi omrežnina zaračunava na
enotnem računu z dobavljenim zemeljskim plinom od dneva zamenjave dobavitelja dalje

a*) DA

b) NE

(kot to določa točka 2.2 SPP):

Številka odjemnega mesta

*

Lokacija odjemnega mesta

*

C(DK)

*

Priključna moč v kW

*

Predvidena poraba (kWh/leto)

*

Navodila za izpolnjevanje:
Podatki o odjemnem mestu se nahajajo
na računu vašega dosedanjega dobavitelja
zemeljskega plina oz. operaterja distribucijskega
sistema.

Odjemalec/plačnik želi prejemati račun:
na elektronski naslov
na spletno banko

na elektronski naslov in spletno banko
v papirni obliki po pošti

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

Pravna oseba želi prejemati račun v elektronski obliki:
na elektronski naslov

(Vpišite elektronski naslov, na katerega želite prejemati eRačune.)

na spletno banko
Hkrati je potrebno urediti prejemanje
eRačunov tudi pri vaši banki.

(Vpišite številko transakcijskega računa naročnika spletnega bančništva.)

omrežja ZZI – bizBox
(Vpišite številko transakcijskega računa naročnika spletnega bančništva.)

ePoslovanja (https://www.ep.petrol.si/b2b)
Portal za dostop do poslovnih aplikacij, namenjen kupcem, kjer preko aplikacije »Pregled izdanih računov« dostopajo do računov v GS1 XML, eSlog in PDF obliki.
Dostop do spletne aplikacije omogočamo avtomatično tudi tistim kupcem, ki izberejo prejemanje računov v spletno banko.
Pri tej izbiri vam eRačunov ne pošiljamo. Po elektronski pošti prejmete le obvestilo, da vas na ePoslovanju čaka račun.
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 pogodbi.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

PREDMET IN POGOJI
Predmet te pogodbe je dobava in odjem zemeljskega plina za odjemno mesto, navedeno v tej pogodbi.
Dobavitelj bo pod s to pogodbo dogovorjenimi pogoji dobavljal zemeljski plin odjemalcu, odjemalec pa se zavezuje, da bo tako dobavljen zemeljski plin na odjemnem mestu prevzel in plačal.
Sestavni del te pogodbe so Splošni pogodbeni pogoji o dobavi zemeljskega plina (v nadaljevanju: SPP), objavljeni na spletni strani dobavitelja www.petrol.si, ter vsakokratni Splošni pogodbeni pogoji akcije, ki je veljala
v trenutku veljavnega pristopa k akciji, v kolikor odjemalec izpolnjuje vse pogoje za pristop k takšni akciji (v nadaljevanju SPPA), objavljeni na spletni strani dobavitelja www.petrol.si. Odjemalec s podpisom te pogodbe
potrjuje, da je s SPP ter SPPA seznanjen in se z njimi strinja.
Pogoji za sklenitev pogodbe o dobavi so: poslovna sposobnost odjemalca, neudeležba odjemalca v postopkih, ki bi lahko vplivali na sposobnost izvrševanja pravic in obveznosti iz pogodbe, odjemalec ima do dobavitelja in
do družb iz dobaviteljeve poslovne skupine poravnane vse obveznosti, na podlagi katerih bi dobavitelj lahko utemeljeno dvomil v odjemalčevo oz. plačnikovo sposobnost izvrševanja pravic in obveznosti iz akcije (pretekli
odklop odjemalca zaradi neporavnanih oz. neizpolnjenih obveznosti odjemalca oz. plačnika ipd.), in odjemalec je skladno s SPP gospodinjski odjemalec ali mali poslovni odjemalec. Stranki sta sporazumni, da ročno ali
kakršnokoli drugo poseganje v predloženo vsebino pogodbe in aneksov ni dopustno.
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2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.
5.1
6.
6.1

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
7.6
8.
8.1

MERJENJE DOBAVLJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA
Merilno mesto je mesto, kjer se odjemalcu meri dobavljen oziroma prevzet zemeljski plin. Merilno mesto je na prevzemno-predajnem mestu, to pa je enako v uvodu te pogodbe navedenemu odjemnem mestu odjemalca.
Za obračun dobavljenega zemeljskega plina se uporabljajo podatki, registrirani na merilni napravi odjemnega mesta.
Odjemalcu se opravlja odčitavanje merilne naprave in obračun zemeljskega plina v skladu z vsakokrat veljavno Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom, objavljeno v Uradnem listu RS oziroma skladno z vsakokrat
veljavnim splošnimi akti, izdanimi s strani operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljevanju: ODS), na katerega distribucijski sistem je odjemalec priključen in so objavljeni na spletni strani Agencije
RS za energijo na naslovu www.agen-rs.si.
Če se odjemalcu med obračunskim obdobjem spremeni količina prevzetega zemeljskega plina, lahko od ODS zahteva ustrezno prilagoditev mesečnega pavšala. Dobavitelj se zavezuje prilagoditev mesečnega pavšala
spoštovati.
CENIKI OZ. TARIFE
Cena za zemeljski plin je določena v vsakokrat veljavnem ceniku dobavitelja, ki je objavljen na spletni strani na naslovu: www.petrol.si/zp-dobava. Odjemalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je s cenikom dobavitelja
seznanjen in se z njim strinja.
Če je odjemalec označil zaračunavanje na enotnem računu, je cena za omrežnino določena v veljavnem ceniku ODS, ki je objavljen na spletni strani Agencije RS za energijo na naslovu www.agen-rs.si. Odjemalec z izbiro
plačevanja z enotnim računom potrjuje, da je s cenikom ODS seznanjen in se z njim strinja.
Cene stroškov poslovanja dobavitelja so določene v vsakokrat veljavnem ceniku dobavitelja Cenik storitev, ki je objavljen na njegovi spletni strani na naslovu: www.prl.si/cenik-storitev. Odjemalec s podpisom te pogodbe
potrjuje, da je s Cenikom storitve seznanjen in se z njim strinja.
KAKOVOST ZEMELJSKEGA PLINA IN KAKOVOST ZAGOTAVLJANJA STORITEV
Dobavitelj zagotavlja zanesljivost dobave zemeljskega plina odjemalcu v skladu z določili vsakokrat veljavnega Energetskega zakona ter skladno z UREDBO (EU) št. 994/2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe
s plinom.
Dobavitelj bo odjemalcu dobavljal potrebne količine zemeljskega plina, kemičnih in fizikalnih lastnosti, ki so v skladu z v RS veljavnimi standardi.
Dobavitelj se zavezuje, da bo storitve iz določil 1., 3., 4., 5., 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 te pogodbe in določil 2., 3., 4.3, 5., 6. SPP izvajal kot zagotovljeno kakovost storitev skladno z določili veljavnega Energetskega zakona. Če
dobavitelj odjemalcu krši zajamčeni standard kakovosti in je kršitev nastala iz razlogov na dobaviteljevi strani, je dolžan na njegovo pisno zahtevo plačati nadomestilo.
Višino nadomestila, način in rok plačila nadomestila za posamezno vrsto kršitve določita dobavitelj in odjemalec sporazumno. Nadomestilo mora biti upravičeno sorazmerno glede na višino nastale škode, težo kršitve in
stopnjo odgovornosti dobavitelja.
Ne glede na plačilo nadomestila lahko odjemalec od dobavitelja po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti zahteva povrnitev škode zaradi kršitve zajamčenega standarda kakovosti, če škoda presega plačano
nadomestilo.
ZAŠČITENI ODJEMALEC
Odjemalec, ki je stranka pogodbe o dobavi, je zaščiten odjemalec skladno z določili veljavnega Energetskega zakona, ker je gospodinjski odjemalec oz. izvajalec zdravstvene dejavnosti, vzgojno-varstvene dejavnosti,
izobraževalne dejavnosti oziroma socialnovarstvene dejavnosti.
POOBLASTILO IN IZJAVA ODJEMALCA
Odjemalec pooblašča dobavitelja:
-da v njegovem imenu in za njegov račun uredi prekinitev obstoječe pogodbe o dobavi zemeljskega plina. Odjemalec izjavlja, da se zaveda posledic prekinitve oziroma prenehanja pogodbe o dobavi zemeljskega
plina z obstoječim dobaviteljem in njenih dodatkov,
-da pridobi s strani ODS podatke o porabi zemeljskega plina, podatke o merilni napravi, lastništvu merilne naprave oziroma druge potrebne podatke,
-da opravi vse postopke v zvezi z zamenjavo dosedanjega dobavitelja zemeljskega plina oz. prijavo novega dobavitelja v dobaviteljevo bilančno (pod)skupino za odjemna mesta, navedena v tej pogodbi, in v kolikor
je to potrebno, sklene ali spremeni pogodbo o uporabi sistema končnega odjemalca za v tej pogodbi navedena odjemna mesta v imenu in za račun odjemalca,
-da izvede pri ODS vse potrebno za nemoteno izvajanje pogodbe o dobavi zemeljskega plina,
-da ta skladno s 413. členom EZ-1 vloži zahtevek pred Agencijo za energijo v sporu z ODS oz. sistemskim operaterjem, v zvezi s/z:
•
dostopom do sistema,
•
obračunanim zneskom za uporabo sistema,
•
kršitvami sistemskih obratovalnih navodil,
•
ugotovljenimi zneski za pokrivanje stroškov izravnave odstopanj ter v zvezi s kršitvami splošnih aktov, ki urejajo odstopanja in njihovo izravnavo.
Dobavitelj nosi vse stroške, ki bi ob vodenju postopkov po tej alineji nastali odjemalcu.
TRAJANJE POGODBE IN ODPOVED
Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od prvega odčitka števca po vključitvi odjemalca v bilančno (pod)skupino dobavitelja, kot to določa vsakokrat veljavni podzakonski predpis
ODS
V primeru, da odjemalec ne plača vseh obveznosti iz te pogodbe niti po preteku roka za plačilo, določenem v opominu, ki pa ne sme biti krajši od 15 dni, lahko dobavitelj odstopi od te pogodbe, če je na to opozoril
odjemalca, in o tem obvesti ODS.
Odjemalec lahko zaradi menjave dobavitelja odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka. Če odstop učinkuje pred potekom obdobja vezave, je odjemalec dolžan dobavitelju povrniti morebitno prejeto ugodnost na
podlagi morebitne akcije, ki je veljala v trenutku sklenitve pogodbe ali aneksa, ki je bil podlaga za enoletno vezavo odjemalca (to je razliko med ceno po rednem ceniku na dan sklenitve pogodbe ali aneksa in ceno, kakršna
je veljala za odjemalca, pomnoženo s količino zemeljskega plina, ki jo je odjemalec porabil od sklenitve pogodbe ali aneksa, do dne izključitve oz. razliko med ceno za (na podlagi akcije) pridobljeni produkt oz. storitev po
rednem ceniku na dan sklenitve pogodbe ali aneksa in ceno, kakršna je veljala za odjemalca) ter nadomestilo v višini zmnožka:
-neporabljene predvidene količine energenta, do izteka enega leta po sklenitvi pogodbe o dobavi, in
-razlike med ceno po rednem ceniku na dan sklenitve pogodbe ali aneksa in ceno, kakršna je veljala za odjemalca.
Sam postopek odstopa je brezplačen. Neporabljena predvidena količina zemeljskega plina se izračuna na podlagi povprečno mesečno porabljenega zemeljskega plina v obdobju, ko dobavo zemeljskega plina vrši dobavitelj
po tej pogodbi, vendar največ v obdobju preteklih 12 mesecev.
Odjemalec lahko odstopi od pogodbe brez plačila nadomestila ali kakršnegakoli drugega plačila iz naslova odstopa, če odpoved začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi te pogodbe.
Odstop po tej pogodbi morata pogodbeni stranki poslati v pisni obliki s priporočeno poštno pošiljko.
KONČNE DOLOČBE
Pogodba je sklenjena v enem izvirniku, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki in ga hrani dobavitelj. Pogodba je sklenjena z dnem, ko sta obe stranki seznanjeni s podanim soglasjem druge pogodbene stranke. Če je
pogodba sklenjena v elektronski obliki, začne veljati z dnem, ko odjemalec prejme potrditveno sporočilo dobavitelja o sklenjeni pogodbi na naslov elektronske pošte, ki ga odjemalec navede v pogodbi. Dobavitelj izroči
odjemalcu en izvod kopije pogodbe v roku 15 dni od uvrstitve odjemalca v dobaviteljevo bilančno (pod)skupino. Odjemalec lahko zahtevo za vpogled do izvirnika pogodbe poda na elektronski naslov: plin@petrol.si ali po
pošti na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »Podpora kupcem«, dobavitelj pa je dolžan vpogled omogočiti v roku 15 dni od prejema zahteve.

Za dobavitelja po pooblastilu:
Boris Jelčič
Direktor Prodajno-kontaktnega centra

Odjemalec:

Kraj:

Kraj:

*

Datum:

Ljubljana

Datum:

*

Podpis:

Podpis:

*

Izpolnite v primeru, da plačnik ni ista oseba kot odjemalec.
PLAČNIK oz. pristopnik k dolgu (neobvezno) – spodaj navedeni s svojim podpisom izjavljam, da sem seznanjen z vsebino te pogodbe in se zavezujem
plačevati odjemalčeve obveznosti v skladu z določili SPP ter določili Obligacijskega zakonika o pristopu k dolgu.
Ime in priimek/Firma:

*

Datum rojstva/Matična št.:

*

Naslov/sedež:

*

Davčna št./ID za DDV:

*

Kraj in pošta:

*

Telefon:

*

Kontaktna oseba:

*

E-mail:

Kraj:

*

Datum:

*

Podpis:

*

Z označitvijo polja podajate izrecno pisno privolitev družbi PETROL d.d., Ljubljana, da ta vaše osebne podatke, posredovane na osnovi te Pogodbe in opravljenih nakupov ali med drugimi oblikami interakcije, obdeluje z
namenom statističnih obdelav in trženjskih raziskav. Privolitev zajema obdelavo osebnih podatkov za namene segmentiranega in ciljnega trženja, prejemanje oglasnih in drugih sporočil ter vam prilagojenih ugodnosti.
Osebni podatki se hranijo največ 5 let od prenehanja pravnega razmerja z družbo PETROL d.d., Ljubljana, ki sme dane osebne podatke posredovati tudi pogodbenim obdelovalcem ter svojim odvisnim, pridruženim ter
skupaj obvladovanim družbam. Imate pravico do ugovora o obdelavi, do prenosljivosti podatkov in do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu. Privolitev lahko kadarkoli prekličete, zahtevate dostop, popravek, omejitev
obdelave ali izbris, in sicer pisno na sedež družbe PETROL d.d., Ljubljana s pripisom »Petrol klub«, po e-pošti na naslov: klub@petrol.si, na brezplačni telefonski številki 080 22 66 oz. skladno z navodili v prejetih SMS
sporočilih in e-pošti.
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ANEKS ŠT.:
(izpolni dobavitelj)

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

Aneks k pogodbi o dobavi zemeljskega plina – SKUPAJ V AKCIJI 2017
Odjemalec

Plačnik:

(izpolnite le v primeru, če odjemalec in plačnik nista ista oseba)

*
(Ime in priimek)

(Ime in priimek)

*
(Ulica)

(Ulica)

*
(Pošta in kraj)

(Pošta in kraj)

Davčna številka:

*

Datum rojstva:

*

Telefon/e-mail:
Številka odjemnega mesta:

*
*

Št. kartice (Petrol klub ali Kartice za brezplačno gorivo):
Navodila za izpolnjevanje:

-- Obrazec izpolnite v enem izvodu.
-- Izpolnjen obrazec pošljite na naslov: Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Podpora uporabnikom ali elektronski naslov: plin@petrol.si.
-- Za pomoč pri izpolnjevanju in dodatne informacije pokličite brezplačno tel. št. 080 22 66.

1. S tem aneksom dobavitelj in odjemalec dopolnjujeta in spreminjata določbe pogodbe
o dobavi zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce za navedeno odjemno mesto (v
nadaljevanju: pogodba o dobavi).
2. Aneks se sklepa k obstoječi pogodbi sklenjeni med dobaviteljem in odjemalcem za isto
odjemno mesto navedeno v obstoječi pogodbi in tem aneksu. Če odjemalec v obrazcu ne
navede številke odjemnega mesta, z dobaviteljem pa ima sklenjeno samo eno pogodbo o
dobavi, se šteje, da se aneks sklepa k tej pogodbi.
3. S podpisom tega aneksa se odjemalec zavezuje, da je seznanjen s Splošnimi pogodbenimi
pogoji akcije »Skupaj v akciji 2017« (v nadaljevanju: SPP akcije), objavljenimi na spletnem
naslovu www.petrol.si in jih v celoti tudi sprejema.
4. Ta aneks je veljavno sklenjen le, če so poleg pogojev iz tega aneksa izpolnjeni tudi vsi
pogoji iz SPP akcije. Ta aneks je veljavno sklenjen, če so ob njegovi sklenitvi izpolnjeni
naslednji pogoji:
--

odjemalec ima v trenutku pristopa k akciji in podpisa aneksa z dobaviteljem sklenjeno pogodbo
o dobavi.

5. Odjemalec/plačnik je s sklenitvijo tega aneksa v obliki redne cene zemeljskega plina
za gospodinjske odjemalce in nakupu letne vinjete cestninskega razreda 2A ali 2B na
Petrolovih prodajnih mestih v Republiki Sloveniji v času od 1. 12. 2017 do 15. 2. 2018
upravičen do ugodnosti v višini 30 EUR (novi odjemalci) oz. 15 EUR (obstoječi odjemalci),
ki se pridobi in koristi v skladu s SPP akcije.
6. Ta aneks k pogodbi o dobavi se sklepa za obdobje vezave enega (1) leta, in sicer od dne
začetka obračunskega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je sklenjen ta aneks.
Če odjemalec pred iztekom obdobja vezave odpove ta aneks ali pogodbo o dobavi ali

zamenja dobavitelja ali dobavitelj zaradi odjemalčevih kršitev odstopi od pogodbe o dobavi
(neupravičen odstop od pogodbe), je odjemalec dolžan dobavitelju povrniti ugodnost oz.
korist, ki jo je pridobil zase ali v korist tretjega, ter plačati nadomestilo skladno s členom
6.3 Splošnih pogodbenih pogojev o dobavi energenta (zemeljski plin in/ali električna
energija) za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce, ki so objavljeni na
www.petrol.si/zp-obrazci.
Določba iz prejšnjega odstavka ne velja, če sta aneks ali pogodba o dobavi razdrta zaradi
smrti odjemalca. Prav tako določba iz prejšnjega odstavka ne velja, če odjemalec oziroma
plačnik (v kolikor se ugodnosti iz akcije pridobijo v korist plačnika) z dobaviteljem ob
prekinitvi pogodbe sklene novo pogodbo o dobavi na drugem odjemnem mestu.
7. V času trajanja obdobja vezave se uporabljajo tiste določbe pogodbe o dobavi, ki niso
v nasprotju s tem aneksom, po preteku obdobja vezave pa se uporabljajo le določbe
pogodbe o dobavi ter določbe iz drugih veljavnih aneksov k pogodbi o dobavi.
8. Ta aneks k pogodbi o dobavi je sklenjen v enem izvirniku, ki ga podpišeta obe pogodbeni
stranki in ga hrani dobavitelj. Aneks je sklenjen z dnem, ko sta obe stranki seznanjeni s
podanim soglasjem druge pogodbene stranke. Če je aneks sklenjen v elektronski obliki,
začne veljati z dnem, ko odjemalec prejme potrditveno sporočilo dobavitelja o sklenjenem
aneksu na naslov elektronske pošte, ki ga odjemalec navede v pogodbi. Dobavitelj izroči
odjemalcu en izvod kopije aneksa v roku 15 dni od uvrstitve odjemalca v dobaviteljevo
bilančno (pod)skupino. Odjemalec lahko zahtevo za vpogled do izvirnika pogodbe poda na
elektronski naslov: plin@petrol.si ali po pošti na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »Podpora kupcem«, dobavitelj pa je dolžan vpogled
omogočiti v roku 15 dni od prejema zahteve.

Za dobavitelja po pooblastilu:
Boris Jelčič

Odjemalec:

Plačnik:

Kraj:

Kraj:

Kraj:

Datum:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Direktor Prodajno-kontaktnega centra

Ljubljana

(če je druga oseba kot odjemalec)

*

Podpis:

*

Z označitvijo polja podajate izrecno pisno privolitev družbi PETROL d.d., Ljubljana, da ta vaše osebne podatke, posredovane na osnovi te Pogodbe in opravljenih nakupov ali med drugimi oblikami interakcije, obdeluje z
namenom statističnih obdelav in trženjskih raziskav. Privolitev zajema obdelavo osebnih podatkov za namene segmentiranega in ciljnega trženja, prejemanje oglasnih in drugih sporočil ter vam prilagojenih ugodnosti.
Osebni podatki se hranijo največ 5 let od prenehanja pravnega razmerja z družbo PETROL d.d., Ljubljana, ki sme dane osebne podatke posredovati tudi pogodbenim obdelovalcem ter svojim odvisnim, pridruženim ter
skupaj obvladovanim družbam. Imate pravico do ugovora o obdelavi, do prenosljivosti podatkov in do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu. Privolitev lahko kadarkoli prekličete, zahtevate dostop, popravek, omejitev
obdelave ali izbris, in sicer pisno na sedež družbe PETROL d.d., Ljubljana s pripisom »Petrol klub«, po e-pošti na naslov: klub@petrol.si, na brezplačni telefonski številki 080 22 66 oz. skladno z navodili v prejetih SMS
sporočilih in e-pošti.

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, matična štev.: 5025796000, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
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Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
ID za DDV.: SI80267432, matična št.: 5025796000
080 22 66, www.petrol.si

Obrazec za direktno bremenitev SEPA
Vzpostavitev

Sprememba

Preklic

Prejemnik plačila: PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Dolžnik - lastnik merilnega/odjemnega mesta ali lastnik Petrol klub plačilne kartice (*Obvezni podatki)

Plačnik/Pristopnik k dolgu** (*Izpolnite le, če dolžnik ni plačnik.)

Ime in priimek:

*

Ime in priimek:

*

Naslov:

*

Naslov:

*

Poštna številka in kraj:

*

Poštna številka in kraj:

*

Davčna številka:

*

Davčna številka:

*

Datum rojstva:

*

Datum rojstva:

*

E-mail:

*

E-mail:

*

Telefon:

Telefon:

* Bančni račun plačnika: SI56 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ * Bančni račun plačnika: SI56 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ID banke (SWIFT BIC za banke izven države plačnika):

ID banke (SWIFT BIC za banke izven države dolžnika):
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Št. merilnega mesta (elektična energija):

***

**Plačnik/pristopnik k dolgu se s podpisom zavezuje plačevati dolžnikove obveznosti v skladu z določili
obligacijskega zakonika o pristopu k dolgu

Št. odjemnega mesta (zemeljski plin):

***

*** Prepišite z računa za električno energijo ali zemeljski plin.

VZPOSTAVITEV SOGLASJA ALI SPREMEMBA ZA DIREKTNO BREMENITEV SEPA
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 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			
(Če se niste odločili za združeno položnico, označite svojo izbiro

Dolžnik/Plačnik želi prejemati račun v elektronski obliki:

OBROČNI NAKUP _______________________________________________ (Dopolnite z vrsto blaga.)
x – možnih je več odgovorov.

na elektronski naslov in spletno banko

na elektronski naslov

v spletno banko

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. V primeru, da dolžnik/plačnik že prejema eRačun v spletno banko, opozarjamo, da lahko ob potrditvi eRačuna v spletni banki pride do podvajanja bremenitve.
V kolikor bomo prejeli vlogo za direktno bremenitev SEPA do zadnjega dne v mesecu, bo bremenitev začela veljati za obveznosti tekočega meseca, v nasprotnem primeru
bremenitev prične veljati z naslednjim obračunskim obdobjem.

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.
V kolikor bomo prejeli preklic direktne bremenitve SEPA do zadnjega dne v mesecu, bo preklic veljal za obveznosti tekočega meseca, v nasprotnem primeru preklic prične
veljati z naslednjim obračunskim obdobjem. Od datuma preklica dalje bom obveznosti po računih, ki nastajajo z naslova dobave blaga in storitev prejemnika plačila, poravnaval
sam, na podlagi s strani prejemnika plačila izdanega univerzalnega plačilnega naloga

Datum podpisa:

Podpis dolžnika:

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

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

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
1000 Ljubljana, Zaledna pisarna ali na e-naslov sepa@petrol.si.
Informacije: tel. št. 080 22 66 in Povej Petrolu (www.petrol.si/povej).

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

