
Formulář přímého vkladu – EU

Jméno:

Číslo produktového poradce:

Krok 1: Údaje o bankovním účtu

Krok 4: Odeslat
E-mailová adresa: Prosím naskenujte a zašlete na adresu eudeposits@doterra.com

• Opravňuji společnost dōTERRA a výše uvedenou banku k provádění vkladů mých provizí na můj bankovní účet.

• Pokud budou na můj účet připsány prostředky, na které nemám nárok, opravňuji společnost dōTERRA, aby bance dala pokyn
k vrácení těchto prostředků společnosti.

• Chápu, že je mou povinností zajistit, aby mé provize byly na můj účet připsány správně.

• Jsem srozuměn/a s tím, že můj nový účet pro přímé vklady bude podroben procesu schvalování, který může trvat dva až čtyři
týdny, a že na účet nebudou vkládány žádné prostředky, dokud nebude proces schvalování dokončen.

• Souhlasím s tím, aby společnost dōTERRA zpracovávala údaje obsažené v tomto formuláři Oprávnění k přímému vkladu v
souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti dōTERRA uvedenými v mé Smlouvě s produktovým poradcem.

• Jsem srozuměn/a s tím, že musím poskytnout bankovní účet, který akceptuje provize ve stejné měně, jako je měna, v níž
hradím objednávky produktů, jinak mi moje banka může naúčtovat poplatek za zpracování mezinárodní či jiné transakce, který
společnost dōTERRA neproplatí.

Telefonní číslo:

Uveďte prosím bankovní účet s kódem IBAN a SWIFT podle země, kde je váš účet dōTERRA zaregistrován, který bude 
akceptovat provize ve stejné měně, v jaké hradíte objednávky produktů (tj. EUR), jinak platba řádně neproběhne. 
Provize nebudeme vyplácet na bankovní účet s kódem IBAN a SWIFT jiné země, než ve které je zaregistrován váš účet 
dōTERRA, ani v jiné měně, než je měna, kterou používáte při nákupu našich produktů. Musíte tedy buď uvést bankovní 
účet, který akceptuje tuto měnu, nebo vzít na vědomí, že vám vaše banka může účtovat poplatek za mezinárodní 
transakci, čímž dojde ke snížení částky, kterou v konečném důsledku dostanete. Společnost dōTERRA nekompenzuje 
poplatky účtované vaší bankou za tyto transakce.

Swift kód: IBAN:

Podpis produktového poradce: Datum:

Pouze pro interní použití:

Informace byly zadány.

Informace byly ověřeny.

Iniciály Datum

Krok 2: DIČ (v případě daňové registrace)
Uveďte prosím své DIČ, pokud jste plátcem DPH, a ubezpečte se, že na faktuře uvedete vyjádření „přenesení 
daňové povinnosti DPH na (IE3599210KH) podle článků 44/196 směrnice EU o DPH“.

DIČ:  

Krok 3: Oprávnění
Podpisem formuláře Oprávnění k přímému vkladu níže souhlasíte s následujícím:
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