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Ime in priimek naročnika:  

Naslov naročnika:  

Poštna številka in kraj:       Država:    

S I 5 6

ŠTEVILKA PLAČILNEGA RAČUNA – IBAN:

OZNAKA SWIFT BIC BANKE PLAČNIKA:

PREJEMNIK PLAČILA:

Naziv prejemnika plačila: TELEMACH širokopasovne komunikacije d.o.o.

S I 7 9 Z Z Z 6 6 8 6 3 6 2 7

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PREJEMNIKA PLAČILA:

Periodična (ponavljajoča se) obremenitev, 18. v mesecu.

 OTVORITEV           UKINITEV           SPREMEMBA TRAJNIKA

REFERENČNA OZNAKA SOGLASJA (IZPOLNI PREJEMNIK PLAČILA):

S podpisom tega obrazca pooblaščate: (A) v tem soglasju navedenega prejemnika plačila, da posreduje navodila vašemu ponudniku 
plačilnih storitev za obremenitev vašega plačilnega računa, in (B) svojega ponudnika plačilnih storitev, da obremeni vaš plačilni račun  
v skladu z navodili, ki jih posreduje prejemnik plačila. 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.

Ulica in hišna številka: Brnčičeva ulica 49A    poštna številka in kraj: 1231 Ljubljana - Črnuče    država: SLOVENIJA

VRSTA DIREKTNE OBREMENITVE:

 

 

Kraj podpisa soglasja in datum
 

Podpis plačnika

Opomba: vaše pravice v zvezi z zgornjim soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite pri vašem ponudniku 
plačilnih storitev.

PREJEMANJE E-RAČUNA

Plačnik razume in se strinja, da se računi prejemnika plačila izdajajo v elektronski obliki in so plačniku, ki je potrošnik, na voljo na 
uporabniškem portalu moj.telemach.si.   

E-poštni naslov za pošiljanje računov:  

PODROBNOSTI, KI SE NANAŠAJO NA RAZMERJE MED PREJEMNIKOM PLAČILA IN PLAČNIKOM

Identifikacijska oznaka plačnika (davčna številka plačnika):  

Oseba, v imenu katere se izvrši plačilo:  

Identifikacijska oznaka končnega dolžnika (davčna številka dolžnika):  

Podatki o pogodbi (številka pogodbe):           

Naziv dolžnika: če izvajate plačilo v skladu s pogodbo med Telemachom in drugo osebo (npr. kjer plačujete račune drugih oseb), tukaj vpišite ime, priimek, 
naslov ter davčno številko druge osebe. Če plačujete v svojem imenu, pustite prazno.

Prosimo vrnite: TELEMACH d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče    (le za uporabo prejemnika plačila)
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