ZADEVA: SOGLASJE za direktno obremenitev SEPA

Pripravili smo SOGLASJE za direktno obremenitev SEPA. Izpolnjen in podpisan izvod soglasja
nam lahko vrnete po pošti na naslov: T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, po faksu na
številko 059 000 001 ali po elektronski pošti na naslov:info@t-2.net.
Prosimo, da soglasju priložite kopijo vaše bančne kartice. Na kopiji bančne kartice
morate navesti, da soglašate s kopiranjem za potrebe urejanja direktne bremenitve. V
nasprotnem primeru soglasja za direktno obremenitev ne bomo mogli upoštevati.
Od 1.1.2013 dalje izvajamo direktne obremenitve (pogovorno: trajne naloge) za obveznosti iz
naslova prodaje blaga in storitev po SEPA pravilih (v nadaljevanju SDD). Vsa pravila, ki veljajo
za plačnika po shemah SDD, so zapisana v splošnih pogojih banke, ki vodi vaš račun
Za vse splošne informacije in vprašanja v zvezi z izvrševanjem SDD smo vam vedno na voljo na
telefonski številki 064064064 ali preko elektronskega naslova info@t-2.net

Z lepimi pozdravi,
Član poslovodstva
Gregor Štampohar

T-2 d.o.o.
Verovškova ul. 64a
1000 Ljubljana

PRILOGA: Pooblastilo za direktno obremenitev

T-2 d.o.o. je bila registrirana 11.05.2004 pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 11203100. Matična številka:
1954598. Davčna številka:SI70764492. TRR: 24100-9004664694. Znesek osnovnega kapitala: 18.084.324,03 EUR

SOGLASJE za direktno obremenitev SEPA
Sprememba
Ukinitev

Referenčna oznaka soglasja izpolni prejemnik plačila (T-2 d.o.o.)

Vaši podatki
*Vaše ime in priimek/naziv:
Ime in priimek plačnika(-ov)/naziv

*Vaš naslov:
Ulica in hišna številka, črka/sedež

Slovenija
Poštna št.

*št. vašega TRR:
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Številka transakcijskega računa (19 znakov)

T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje telekomunikacij in opreme d.o.o.
Naziv podjetja

Vaš Creditor ID:

SI03ZZZ70764492
Identiﬁkacijska oznaka prejemnika plačila
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Verovškova 64a
Ulica in hišna številka/sedež

1000
Poštna št.

Ljubljana

Slovenija

Kraj

Država

V/Na:

, dne:

Podpis naročnika:

Opombe
Vaše pravice v zvezi z zgornjim soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite pri našem
ponudniku plačilnih storitev
S podpisom tega obrazca pooblaščate (A) T-2 d.o.o., da posreduje navodila vašemu ponudniku plačilnih storitev za obremenitev vašega plačilnega računa in (B) vašega
ponudnika plačilnih storitev, da obremeni vaš plačilni račun v skladu z navodili, ki jih posreduje T-2 d.o.o.. Vaše pravice obsegajo tudi pravico do povračila denarnih
sredstev s strani vašega ponudnika plačilnih storitev v skladu s splošnimi pogoji vašega ponudnika plačilnih storitev. Povračilo denarnih sredstev je potrebno terjati v roku
8 tednov, ki prične teči od dne, ko je bil obremenjen vaš plačilni račun. Prosimo, izpolnite polja, označena z *.

