
Közvetlen átutalási űrlap – EU

Név:

Wellness Tanácsadói azonosító:

1. lépés: Bankszámla adatai

4. lépés: Beküldés
Email: Kérjük, szkennelje be, és küldje vissza a következő címre: eudeposits@doterra.com

• Felhatalmazom a dōTERRA-t és a fent megadott bankot, hogy jutalékaimat a bankszámlámon jóváírja.

• Amennyiben olyan összeget írnak jóvá a számlámon, amelyre nem vagyok jogosult, felhatalmazom a dōTERRA-t arra, hogy
utasítsa a bankot ezen összegek visszautalására a vállalat számára.

• Tisztában vagyok azzal, hogy az én felelősségem meggyőződni arról, hogy a számlámon helyesen írják-e jóvá a jutalékaimat.

• Tisztában vagyok azzal, hogy az új közvetlen átutalási számlámat olyan engedélyezési eljárásnak vetik alá, amelynek lefutása
2-4 hétig tarthat, és a kapott összegeket nem írják jóvá addig, amíg ez az engedélyezési eljárás le nem zárul.

• Hozzájárulok ahhoz, hogy a dōTERRA a dōTERRA Wellness Tanácsadói megállapodásomban részletezett adatvédelmi
szabályzatával összhangban feldolgozza az általam a jelen közvetlen átutalásra felhatalmazó űrlapon megadott adatokat.

• Tisztában vagyok azzal, hogy olyan bankszámlát vagyok köteles megadni, amely ugyanabban a devizanemben tudja fogadni
a jutalékokat, amelyben a termékekért fizetek; máskülönben előfordulhat, hogy a bank nemzetközi vagy más tranzakciós díjat
számít fel nekem, amelyet a dōTERRA nem térít meg számomra.
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Telefonszám:

Kérjük, olyan bankszámlaszámot adjon meg, amelyhez azon országnak megfelelő IBAN- és SWIFT-kód tartozik, 
amelyben dōTERRA-fiókját bejegyezték, és amelyre a jutalékok ugyanabban a devizanemben érkezhetnek, amelyben 
Ön a termékrendeléseiért fizet (azaz euróban), máskülönben a fizetés nem történik meg. Nem fizetünk jutalékot olyan 
bankszámlára, amelynek IBAN- és SWIFT-kódja más országot jelez, mint ahol az Ön dōTERRA-fiókját bejegyezték, vagy 
amelyet más devizanemben vezetnek ahhoz képest, mint amelyet Ön akkor használ, amikor tőlünk vásárol. Ezért 
vagy olyan bankszámlát adjon meg, amely fogadni tudja ezt a devizanemet, vagy fogadja el, hogy a bankja esetleg 
nemzetközi tranzakciós díjat számol fel Önnek, amellyel csökken az Ön által végül megkapott összeg. A dōTERRA nem 
téríti meg azokat a díjakat, amelyeket az Ön bankja ró ki ezekre a tranzakciókra.
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Csak irodai használatra:

Adatok megadva. 

Adatok ellenőrizve.
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2. lépés: Közösségi adószám (ha áfaalany)
Kérjük, adja meg regisztrált közösségi adószámát, és mindenképpen tüntesse fel a számláján azt, hogy „VAT 
reverse charge to (IE3599210KH) according to articles 44/196 EU VAT/(IE3599210KH) esetében a hozzáadott-
érték-adóra az EU hozzáadottérték-adóról szóló irányelvének 44/196. cikke szerint fordított adózás vonatkozik”.

Közösségi adószám:

3. lépés: Felhatalmazás
Azzal, hogy a lentiekben aláírja ezt a közvetlen átutalásra felhatalmazó űrlapot, a következőkbe egyezik bele:

mailto:eudeposits%40doterra.com?subject=



