
OBRAZEC ZA ELEKTRONSKO 
KOMUNIKACIJO IN POSLOVANJE

Za vzpostavitev ene od oblik elektronske komunikacije oziroma spremeniti način poslovanja izpolnite ta obrazec:

PODATKI O PLAČNIKU/NAROČNIKU:
Ime in priimek:

Šifra kupca (navedeno na računu):

Davčna številka: Kontaktna telefonska številka:

Poštni naslov (kraj, ulica):

Številka in naziv pošte:

OZNAČITE IN IZPOLNITE PODROČJA VLOGE:

p NAROČILO PREJEMANJA SMS SPOROČIL O STANJU OSKRBE Z VODO
GSM števila za pošiljanje kratkih SMS obvestil:

p VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA
Številka transakcijskega računa: SI56  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __

Naziv banke:

S podpisom te vloge soglašam, da mi izdajatelj e-računa posreduje račun v obliki:

p na elektronski naslov: _________________________________________________________________________

p na elektronsko banko

p še naprej želim prejemati tudi papirnato obliko računa
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom in soglašam, da mi izdajatelj e-računa pošilja račune 
za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova dobave blaga in storitev, v obliki, navedeni v tej vlogi. S podpisom te vloge jamčim za resničnost in 
pravilnost zgoraj navedenih podatkov, pooblaščam izdajatelja e-računa, da s to vlogo posredovane osebne podatke uporablja samo za namen 
določen s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom in se zavezujem, da bom izdajatelja e-računa redno obveščal o vseh spremembah podat-
kov, navedenih v vlogi.

Datum podpisa vloge: Podpis prejemnika e-računa:

p SOGLASJE ZA DIREKTNO BREMENITEV SEPA

Številka transakcijskega računa: SI56  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __

Naziv banke:

Plačilo preko direktne bremenitve (trajnika) želim:

p za vse račune izdane s strani javnega podjetja KSP Litija d.o.o.

p samo za račune kateri se nanašajo na odjemno mesto: _____________________________________________
                                                                                                                                                                                        (naziv in št. odjemnega mesta)

p VZPOSTAVITEV p SPREMEMBA p UKINITEV

S podpisom tega soglasja pooblaščate Komunalno stanovanjsko podjetje Litija 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 mu jih 
posreduje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. Vaše pravice obsegajo tudi pravico do povračila denarnih sredstev s strani vašega po-
nudnika 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.
Vaše pravice v zvezi z zgornjim soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite pri vašem ponudniku plačnih storitev.

Stranka je seznanjena in soglaša z oddajo osebnih podatkov, kontaktnih naslovov in številk, ker  gre za potrebe lažje komunikacije med stranko in 
podjetjem, ki bo podatke uporabljalo skladno z določili veljavne Uredbe (GPDR – 13. člen, The EU general data protection regulation 2016/679).

Kraj in datum: Podpis:
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