Формуляр за директен депозит – ЕС
Име:
ID на Уелнес консултант:

Телефонен номер:

Стъпка 1: Данни за банкова сметка
Моля, посочете банкова сметка с IBAN и SWIFT код в съответствие с държавата, в която е регистриран вашият
профил в dōTERRA, в която можете да приемате комисиони в същата валута, в която плащате за поръчки на
продукти (т.е. евро), в противен случай плащането ще е неуспешно. Няма да плащаме комисиони по банкова
сметка с IBAN и SWIFT код, който отговаря на държава, различна от тази, в която е регистриран вашият профил
в dōTERRA, или във валута, различна от използваната при покупки от нас. Затова трябва да посочите банкова
сметка, която приема тази валута, или приемате, че вашата банка може да събере такса за международна
транзакция, която би намалила получената от вас крайна сума. dōTERRA не възстановява плащания, инициирани
от вашата банка по тези транзакции.

Swift код:

IBAN:

Стъпка 2: ДДС номер (ако има ДДС регистрация)
Моля, посочете своя регистриран ДДС номер и се погрижете да посочите фразата “Възстановяване на
ДДС към (GB977641275) съгласно член 44/196 ЕС ДДС” на фактура си.

ДДС номер:

Стъпка 3: Оторизация
Като подписвате този Формуляр за оторизация на директен депозит по-долу,
вие се съгласявате със следното:
•
•
•
•
•
•

Оторизирам dōTERRA и посочената по-горе банка да депозира комисионите ми в моята банкова сметка.
Ако по сметката ми бъдат депозирани средства, на които нямам право, оторизирам dōTERRA да нареди на банката да
върне въпросните средства на дружеството.
Разбирам, че отговорността за това, моите комисиони да се депозират правилно по моята сметка, е моя.
Разбирам, че новата ми сметка за директен депозит ще премине процес на оторизация, който може да отнеме 2 – 4
седмици, а средствата няма да се депозират, докато този процес на оторизация не завърши.
Давам съгласието си dōTERRA да обработва информация, съдържаща се в този Формуляр за оторизация на директен
депозит съгласно Политиката за защита на данните на dōTERRA, изложена в моето Споразумение за уелнес консултант.
Разбирам, че трябва да посоча банкова сметка, която приема комисионата в същата валута, в която плащам поръчки
за продукти; в противен случай е възможно да ми бъде събрана такса за международен превод или друга обработка от
моята банка, която няма да бъде възстановена от dōTERRA.

Подпис на Уелнес консултант:

Дата:

Стъпка 4: Подаване
Имейл: Моля, сканирайте и върнете на eudeposits@doterra.com

Само за служебно ползване:

Инициали

Дата

Информацията е въведена.
Информацията е проверена.
Формуляр за директен депозит BG 090320
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