
VENTTA UPRAVLJANJE STAVB IN ENERGETSKIH NAPRAV
PE MURSKA SOBOTA
ULICA NIKOLE TESLA 7
9000 MURSKA SOBOTA

SOGLASJE ZA IZVAJANJE DIREKTNIH OBREMENITEV SEPA – TRAJNIKA

S podpisom tega soglasja pooblaščate (A) VENTTA upravljanje stavb in energetskih naprav, Franc Hanžekovič s.p., da posreduje navodila vašemu
ponudniku plačilnih storitev za obremenitev vašega plačilnega računa, in (b) vašega ponudnika plačilnih storitev, da obremeni vaš plačilni račun v
skladu z navodili, ki jih posreduje VENTTA upravljanje stavb in energetskih naprav, Franc Hanžekovič s.p. 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.

Podpisani (ime in priimek): _____________________________________________________ 

Naslov: ________________________________________Št. stanovanja: _________

Soglašam – pooblaščam (naziv banke in poslovalnice)________________________________, 

Oznaka banke (SWIFT BIC)_____________________

da z mojega osebnega računa IBAN: SI 56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

plačuje enkrat mesečno, 18. v mesecu, obveznosti do VENTTA upravljanje stavb in energetskih 
naprav, Franc Hanžekovič s.p.(obkroži);

A) Plačilo rednih obveznosti storitev upravljanja,

B) Plačilo rezervnega sklada,

S podpisom tega soglasja pooblaščam podjetje VENTTA upravljanje stavb in energetskih naprav,
Franc Hanžekovič s.p., da obremeni račun z zneskom iz položnice/računa.

Prva obremenitev na podlagi tega soglasja se bo izvedla 18. dan v mesecu.
S podpisom tega soglasja jamčite za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se
zavezujete zagotoviti kritje na računu za izvedbo direktne obremenitve. VENTTA upravljanje stavb
in energetskih naprav, Franc Hanžekovič s.p., si pridružuje pravico do ukinitve tega soglasja v
primeru treh zaporedno neuspešno izvedenih direktnih obremenitev,v nasprotnem primeru se
zavezujem, da bom preostanek dolga pri VENTTA Franc Hanžekovič s.p. poravnal s položnico.

Kraj, datum podpisa soglasja: ________________________________

Podpis imetnika BA kartice/osebnega računa:_______________________________

Izpolnjeno soglasje, izjavo in kopije dokumentov posredujete po pošti ali prinesete osebno na sedež podjetja
VENTTA upravljanje stavb in energetskih naprav, PE Murska Sobota, ulica Nikole Tesla 7, Murska Sobota.



I Z J A V A

Spodaj podpisani plačnik razdelilnikov stroškov želim pri podjetju VENTTA upravljanje stavb in
energetskih naprav, ki razdelilnike izdaja, plačevati preko direktnih bremenitev, zato se strinjam,
da posredujem kopije osebnega dokumenta in bančne kartice po pošti/e-pošti. V primeru zlorabe
podatkov iz navedenih dokumentov prejemnika plačila podjetje VENTTA upravljanje stavb in
energetskih naprav odvezujem kakršnekoli materialne ali kazenske odgovornosti. 

Naziv: __________________________________________________________________ 

Ulica in hišna številka: _____________________________________________________ 

Poštna številka: __________________________________

Davčna številka: ____________________ 

Kraj podpisa izjave: ___________________ 

Datum: ________________                                  Podpis: ___________________________


