SOGLASJE ZA DIREKTNO OBREMENITEV
v skladu z evropsko direktivo SEPA Direct Debit

periodična obremenitev 18. v mesecu
Prva direktna obremenitev v seriji periodičnih obremenitev bo izvršena najmanj 5 bančnih delovnih dni po navedenem datumu, vsaka
naslednja pa 18. v mesecu.
Za:

električno energijo

zemeljski plin
Podpisani (plačnik računa – imetnik transakcijskega / osebnega računa),
ime in priimek

ulica in hišna številka

telefonska številka

poštna številka, kraj in država

e-pošta

SI56

-

-

-

Za merilno mesto:

Za odjemno mesto:

številka merilnega mesta za električno energijo

številka merilnega mesta za električno energijo GS1 GSRN*

številka odjemnega mesta za zemeljski plin

naslov merilnega mesta za električno energijo / odjemnega mesta za plin (ulica, hišna številka)

poštna številka in kraj
* GS1 GSRN - nova oznaka za merilno mesto (18-mestno število) v uporabi od 1. 5. 2018 na podlagi Akta o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in
zemeljskim plinom. Oznaka se nahaja na računu za električno energijo. Vnesti je potrebno ali št. merilnega mesta ali št. GS1 GSRN.

Prejemnik plačila:
ELEKTRO ENERGIJA d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Identifikacijska oznaka: SI62ZZZ19950853, Matična št.: 3974316000, ID za DDV: SI19950853
S podpisom tega obrazca pooblaščate Elektro energijo d.o.o., da posreduje navodila vašemu ponudniku plačilnih storitev za obremenitev vašega
plačilnega računa in vašega ponudnika plačilnih storitev, da obremeni vaš plačilni račun v skladu z navodili, ki jih posreduje Elektro energija
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.

SOGLASJE ZA RAČUN PO E POŠTI
Eračun
DA, želim, da mi vse račune za električno energijo oziroma zemeljski plin pošiljate samo v elektronski obliki na naslov elektronske pošte:
vaš elektronski naslov

Kraj in datum

Podpis / žig

kraj in datum podpisa

podpis / žig plačnika

Izpolnjeno in podpisano soglasje, prosimo, pošljite na naslov: ELEKTRO ENERGIJA d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

SOGLASJE ZA DIREKTNO OBREMENITEV
v skladu z evropsko direktivo SEPA Direct Debit

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Če podajate privolitev za obdelavo osebnih podatkov za spodaj opisani namen, označite to s kljukico/križcem pred DA.

Podajam izrecno privolitev, da lahko upravljavec ELEKTRO ENERGIJA d.o.o., matična družba upravljavca in z njo povezane družbe
(naštete na spletni strani http://www.gen-i.si/) osebne podatke pridobljene v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti upravljavca
obdeluje za namene obveščanja o osebno prilagojenih ponudbah, v skladu s Pogoji varstva osebnih podatkov ter mi pošilja osebno
prilagojena obvestila prek sporočil SMS in MMS, pošte in elektronske pošte, do preklica tega soglasja.



DA

Privolitev velja do preklica.
Privolitve imam pravico kadarkoli spremeniti/preklicati tako, da to sporočim pisno na sedež upravljavca: ELEKTRO ENERGIJA, podjetje za prodajo elektrike in
drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali v katerokoli njegovo poslovalnico ali na njegov elektronski naslov:
dpo@gen-i.eu. Preklic lahko podam na obrazcu, ki se nahaja na spletni strani www.elektro-energija.si.

Naprošamo vas za čitljivo in jasno označevanje izbrane možnosti. Upoštevane bodo samo tiste privolitve, ki bodo imele nedvoumno kljukico/križec pred DA.
Pogoji varstva osebnih podatkov, dostopni na www.elektro-energija.si.

