Pooblastilo za plačevanje naročnine za SEPA direktno obremenitev (SDD)

referenčna oznaka

S podpisom tega obrazca pooblaščam prejemnika plačila naročnine (Dnevnik, d. d., Kopitarjeva
ulica 2, 1000 Ljubljana), da posreduje navodila mojemu ponudniku plačilnih storitev (banki) za
obremenitev mojega plačilnega računa v višini zneska računa za obračunsko obdobje, in
obenem pooblaščam mojega ponudnika plačilnih storitev, da obremeni moj plačilni račun v
skladu s posredovanimi navodili Dnevnika, d. d..
Prosimo vas, da čitljivo izpolnite oziroma preverite spodnja polja

Status pooblastila (ustrezno označite):

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d.
Kopitarjeva ulica 2
1000 Ljubljana
www.dnevnik.si
ID za DDV: SI47263261
matična številka: 5049334000
TRR: SI56 0430 2000 2874 676,
NOVA KBM d.d.
Trženje edicij
tel. 01/30 82 200

otvoritev
ukinitev
sprememba

Vrsta plačila:

✔

periodična obremenitev (1x na mesec, 18. v mesecu)

Komitent (naročniška številka naročnika):
Ime in priimek naročnika/naziv:
Naslov:

(ulica, hišna številka)
(poštna številka, kraj, država)
davčna številka (pravne osebe)
Kontaktni telefon

e-naslov

Ime in priimek, če je plačnik druga oseba /naziv:
(ulica, hišna številka)
(poštna številka, kraj, država)
davčna številka (pravne osebe)
Številka vašega plačilnega računa – IBAN:

SI56

Identifikacijska oznaka banke (SWIFT BIC, seznam tukaj):
Podatki prejemnika plačila:
Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Identifikacijska oznaka prejemnika plačila: SI77ZZZ47263261
Seznanjen sem, da moje pravice obsegajo tudi pravico do povračila denarnih sredstev s strani mojega ponudnika plačilnih storitev (banke) v
skladu z njegovimi splošnimi pogoji. Povračilo denarnih sredstev je treba terjati v roku 8 tednov, ki začne teči od dne, ko je bil obremenjen moj
plačilni račun. To pooblastilo velja do mojega pisnega preklica, preklica prejemnika plačila ali ukinitve mojega plačilnega računa. Zavezujem se,
da bom vsakokrat sproti preveril poravnavo obveznosti iz naslova tega pooblastila pri svojem ponudniku plačilnih storitev (banki). Kot pooblastitelj
se prav tako zavezujem, da bom vsakič zagotovil tekoče plačevanje naročnine s svojega plačilnega računa. V nasprotnem primeru bom dolg
Dnevniku, d. d., poravnal sam.

Datum in kraj podpisa:

Podpis (plačnika oz. imetnika računa):

Dnevnik, d. d.
Trženje edicij

Izpolni Dnevnik, d. d.

sprejel (datum in podpis)

