PREKLOPI NA EKO
IN PREJMI DARILO!
Vsem uporabnikom, ki bodo izbrali okolju
prijazno brezpapirno poslovanje, bomo
podarili praktično DARILO PO ŽELJI:

DEŽNIK

ALI

KUHINJSKA

KRPA

NA VOLJO SO 3 MOŽNOSTI:
1.

PRIJAVA V E-OBLIKO RAČUNA
V tem primeru boste namesto računa v papirnati obliki prejeli na vaš elektronski naslov PDF-obliko oziroma elektronsko
obliko računa, ki je povsem identična tiskani obliki. Ta način je zlasti primeren, če imate plačilo urejeno z direktno
obremenitvijo (nekdanjim trajnikom).

2.

PLAČEVANJE RAČUNOV PREKO DIREKTNE OBREMENITVE
Z direktno obremenitvijo SEPA (nekdanjim trajnikom) si boste zmanjšali stroške plačevanja položnic za ravnanje z
odpadki, obveznosti bodo pravočasno poravnane in izognili se boste čakanju v vrstah. Če se odločite za ta način plačila,
potem je primerno, da se odločite tudi za prejem računov v elektronski obliki na vaš e-naslov (namesto v papirnati obliki
v vaš nabiralnik).

3.

E-RAČUN
Pogoj za prejem je, da imate spletno banko, ki omogoča prejemanje e-računa.

1.
2.

3.

KJE DOBIM DARILO?
S potrdilom se oglasite na sedežu naše družbe, na Teharski cesti 49 v Celju, vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 h,
in izročili vam bomo dežnik ali kuhinjsko krpo.

VLOGA ZA IZDAJO E-OBLIKE RAČUNA (in hkrati odjava papirnatega računa)
IZDAJATELJ E-OBLIKE RAČUNA
Simbio, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje

Prejemnik e-oblike računa (*Obvezen podatek)
* Ime in priimek
* Naslov
* Poštna številka in kraj
Davčna številka
TRR
* Šifra plačnika (prepišite s položnice)
* Elektronski naslov
Telefon

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za
poslovanje z e-obliko računa in soglašam, da mi izdajatelj e-oblike
računa pošilja račune za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova
opravljenih storitev, samo v elektronski obliki na elektronski naslov,
naveden v tej vlogi. S podpisom te vloge jamčim za resničnost in
pravilnost zgoraj navedenih podatkov, pooblaščam izdajatelja
e-oblike računa, da s to vlogo posredovane osebne podatke
uporablja za namen, določen s Splošnimi pogoji za poslovanje z
e-obliko računa in se zavezujem, da bom izdajatelja e-oblike računa
redno obveščal o vseh spremembah podatkov, navedenih v vlogi.

S podpisom te vloge soglašam, da mi izdajatelj e-oblike računa posreduje račun v elektronski obliki na moj elektronski naslov.

* Podpis prejemnika e-oblike računa (*Obvezen podatek)

DIREKTNE OBREMENITVE
Novo: Darilo prejmejo tudi vsi novi uporabniki direktnih
obremenitev – nekdanjih trajnikov!

Datum podpisa vloge:

KAKO SE PRIJAVIM V E-RAČUN?

Prijava je možna elektronsko, preko vaše spletne banke:

1. Izbere se e-vloga na prejemanje e-računa.
2. Kot tip vloge se izbere Prijava.
Prednosti:
3. Izpolnijo se podatki o prejemniku e-računa (Ime in priimek
 Prihranili boste dragoceni čas, saj vam ne bo potrebno
prejemnika, Številka računa prejemnika, Davčna številka
čakati v vrsti v banki ali na pošti.
prejemnika, Stalni naslov prejemnika, Poštna številka in kraj 		
 Ne morete izgubiti UPN naloga ali pozabiti na plačilo.
prejemnika, Kontaktna telefonska številka prejemnika,
 Če ugotovite, da znesek ni pravilen, lahko v predpisanem
Kontaktni elektronski naslov prejemnika).
roku upniku ugovarjate ali pri banki prekličete izvršitev plačila.
4. Nato se izpolnijo še podatki o izdajatelju e-računa, kjer nas 		
poiščete na seznamu izdajateljev e-računa - ponavadi je možno 		
Soglasje za direktno obremenitev SEPA najdete na
iskanje po nazivu (SIMBIO, d.o.o.) ali davčni številki (SI54123135).
www.simbio.si ali podpis uredite na sedežu naše družbe na
5.
Pod referenco vpišite sklicno številko
Teharski cesti 49, Celje
		
z zadnjega od nas prejetega računa – 		
glej sliko.
Pomen izrazov
 e-oblika računa - gre za e-račun, ki ga pošiljamo po
S prijavo v e-račun se boste hkrati
elektronski pošti na elektronski naslov plačnika storitev
odjavili prejema računa v papirnati obliki.
 e-račun – gre za e-račun, ki ga pošiljamo v spletno banko
plačnika storitev
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