Formular til direkte indbetalinger - EU

Navn:
Wellness konsulent-id:

Telefonnummer:

Trin 1: Bankoplysninger
Oplys venligst en bankkonto med en IBAN- og SWIFT-kode for det land, hvor din dōTERRA-konto er registreret, og
som vil acceptere provisioner i samme valuta, som du betaler for produktordrer (dvs. EUR), da betalingen ellers vil
mislykkes. Vi betaler ikke provisioner til en bankkonto med en IBAN- og SWIFT-kode for et andet land end det, hvor din
dōTERRA-konto er registreret eller i en anden valuta end den, der bruges, når du køber fra os. Derfor skal du enten
oprette en bankkonto, der accepterer denne valuta, eller acceptere, at din bank muligvis opkræver et internationalt
transaktionsgebyr, der reducerer det beløb, du modtager. dōTERRA refunderer ikke gebyrer, der opkræves af din bank
for disse transaktioner.

Swift-kode:

IBAN:

Trin 2: CVR-nummer (hvis momsregistreret)
Angiv dit registrerede CVR-nummer eller momsnummer, og sørg for, at du angiver udtrykket “Moms omvendt
gebyr til (GB977641275) i henhold til artikel 44/196 EU-moms” på din faktura.

CVR-nummer:

Trin 3: Godkendelse
Når du underskriver denne godkendelsesformular til direkte indbetalinger accepterer du følgende:
•
•
•
•
•
•

Jeg bemyndiger dōTERRA og banken anført ovenfor til at indbetale mine provisioner på min bankkonto.
Hvis der indbetales midler, som jeg ikke har ret til, på min konto, bemyndiger jeg dōTERRA til at bede banken om at returnere
nævnte midler til virksomheden.
Jeg forstår, at det er mit ansvar at sikre, at mine provisioner indbetales korrekt på min konto.
Jeg forstår, at min nye direkte indbetalingskonto vil gennemgå en godkendelsesproces, der kan tage 2-4 uger at gennemføre,
og midlerne vil ikke blive indbetalt, før denne godkendelsesproces er afsluttet.
Jeg accepterer, at dōTERRA behandler oplysningerne i denne formular til godkendelse af direkte indbetaling i
overensstemmelse med dōTERRAs databeskyttelsespolitik som beskrevet i min Wellness Konsulent-aftale.
Jeg forstår, at jeg skal give en bankkonto, der accepterer provisionen i den samme valuta, som jeg betaler for produktordrer;
Ellers kan jeg blive opkrævet et internationalt eller andet behandlingsgebyr af min bank, som dōTERRA ikke refunderer.

Wellness Konsulentens underskrift:

Dato:

Trin 4: Indsend
Email: Scan og send tilbage til eudeposits@doterra.com

Kun til administrativt brug:

Initialer

Dato

Information er indtastet.
Information er godkendt.
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