V zabojček smo dodali to soglasje za direktno bremenitev. Ob koncu letu namreč ukinjamo
plačevanje z gotovino in direktna bremenitev je lahko primerno nadomestilo.
Če nam zaupate, soglasje lahko izpolnite, ga pošljete po pošti ali prihodnjič predate
zabojčkastemu vozniku. Vsak konec meseca vam pošljemo po emailu mesečni račun, kjer
piše, kaj ste v mesecu prejeli. Če se s čim ne strinjate, to poveste in razrešimo (se zgodi, a
zadnje čase sila redko). Po nekaj dneh pripravimo prvo bremenitev, za vse, ki jih
bremenimo 8. v mesecu (ali prvi naslednji delovni dan),

kasneje še za 18. v mesecu.

Vašega soglasja bomo veseli, saj bomo tako imeli manj dela z vnosom plačil.
vaši zabojčkarji

Soglasje za direktno bremenitev
Otvoritev
Naročnik zabojčka - dolžnik

Plačnik (izpolnite le, če naročnik ni plačnik)

Ime in priimek

Ime in priimek

Naročniška števila

/

Davčna številka

Davčna številka

Bančni račun

Bančni račun

Odprt pri banki

Odprt pri banki

Bremenitev želim
(obroži)

8. ali 18. v mesecu

Bremenitev želim
(obroži)

8. ali 18. v mesecu

S podpisom tega soglasja pooblaščam prejemnika plačila, da posreduje navodila za obremenitev mojega
plačilnega računa (račun za obremenitev) mojemu ponudniku plačilnih storitev, v okviru plačil mojih
obveznosti.
Prejemnik plačila: Čarna d.o.o., Runkova 6, 1000 Ljubljana, SI74494406
Bančni račun prejemnika: SI56 0310 0100 3075 451, odprt pri SKB d.d.
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.
Datum podpisa
soglasja

Plačnik se s svojim podpisom zavezujem plačevati
dolžnikove obveznosti v skladu s predmetnim
soglasjem ter določili Obligacijskega zakonika o
pristopu k dolgu.

Podpis naročnika

Podpis plačnika

Datum prejema in podpis odgovornega delavca (izpolni Čarna d.o.o.):

Izpolnjen obrazec predajte našemu vozniku ali pošljite na naslov: Čarna d.o.o., SEPA plačila, Runkova 6,
1000 Ljubljana. Vse informacije na zabojcek@zeleni-zabojcek.si ali 051 499 396.

