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

Prošnja za povečanje okvira porabe
na Petrol klub plačilni kartici zvestobe
Prosimo, da pišete razločno s tiskanimi črkami. *Obvezen podatek.

Podatki imetnika kartice
*Ime:

*Priimek:

*Naslov stalnega prebivališča:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka:

Pošta:

*Telefonska številka:
*Elektronski naslov:
*Datum rojstva:

*Davčna številka:

*Številka kartice: 708339

Podatki za povečanje okvira porabe
Vpišite znesek želenega okvira porabe.
*Mesečni okvir porabe za nakupe na prodajnih mestih:

EUR

*Okvir porabe za plačilo na obroke:

EUR

Status in podatki o zaposlitvi imetnika kartice
Podjetje, podjetnik:
naslov:
potrjujem, da je prosilec:
v delovnem razmerju za nedoločen

/določen

čas od

in prejema plačo v neto znesku
obrok)

EUR, od tega ima kredit (mesečni

EUR, št. neplačanih obrokov:

Podpis odgovorne osebe:
Znesek kredita (mesečni obrok)
(izpolni prosilec/prosilka, če ni navedeno zgoraj)
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Žig delodajalca:
EUR, št. neplačanih obrokov:

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 z naslova

*Izjava
S podpisom soglašam s Splošnimi pravili uporabe Petrol Klub plačilne kartice zvestobe in jih sprejemam. Potrjujem
resničnost vseh navedenih podatkov in 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 do preklica. 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.

*Kraj:

*Datum:

*Podpis imetnika kartice:
Izpolnjen obrazec lahko oddate na kateremkoli bencinskem servisu ali pošljete 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.si/povej).
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