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Vloga za prijavo storitve e-računa
ZAVAROVALEC:
Priimek in ime / Naziv podjetja:

Davčna številka:

Priimek in ime zakonitega zastopnika družbe (v primeru, da je naročnik pravna oseba)

Kontaktna oseba (za podjetja):

Ulica in hišna številka / Sedež:

Št. pošte in kraj:

Tel. št.:

Elektronski naslov:

PODATKI O PLAČNIKU E-RAČUNA
podpisani zahtevam izdajo e-računa v e-banko na:
Osebni račun: SI56

Referenca iz računa ali UPN obrazca:

S podpisom te vloge soglašam, da mi izdajatelj e-računa vse račune za obveznosti posreduje v elektronski obliki:
na elektronsko banko.
na elektronski naslov.

IZJAVE
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom in soglašam, da mi izdajatelj e-računa pošilja račune za vse moje obveznosti samo v
elektronski obliki na elektronsko banko oziroma elektronski naslov naveden v tej vlogi. S podpisom te vloge se strinjam z odjavo papirnatih računov, hkrati pa se obvezujem,
da bom družbi Adriatic Slovenica d.d. sporočal vse spremembe podatkov.

PODATKI O PLAČNIKU:
izpolnite v primeru, ko zavarovalec in plačnik* nista isti osebi
*V primeru, da premijo za vas plačuje druga oseba in zahtevate, da se e-računi pošiljajo na TRR plačnika je potrebno dodatno izpolniti podatke o plačniku računa. S podpisom
se tako zavarovalec kot plačnik strinjata, da bodo računi poravnani z navedenega TRR računa.
Osnova za prejemanje e-računov je:
•
odprt transakcijski račun in uporaba spletne banke, ki omogoča prejemanje e-računov,
•
prijava pri vaši banki preko vašega bančnika ali prijava preko spletne banke,

Podpis zavarovalca:

Podpis zakonitega zastopnika:

Kraj in datum:

Podpis plačnika (imetnika računa):

Izpolnjeno vlogo lahko oddate na najbližji poslovni enoti Adriatic Slovenica d.d., ali jo pošljete :
•
na elektronski naslov Eracun@as.si;
•
po pošti na naslov Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper.
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