Tiesioginių pervedimų forma – ES
Vardas:
Sveikatingumo advokato ID numeris:

Telefono numeris:

1 žingsnis: Banko sąskaitos duomenys
Prašome pateikti banko sąskaitos numerį IBAN formatu ir valstybės, kurioje registruota jūsų dōTERRA paskyra, SWIFT
kodą. Į pateiktą banko sąskaitą turi būti leidžiama pervesti komisinius ta pačia valiuta, kuria apmokėjote produktų
užsakymus (pvz., EUR), kitaip mokėjimas nepavyks. Nemokėsime komisinių į banko sąskaitas, kurių IBAN ar SWITF
kodas nesutampa su valstybės, kurioje registruota jūsų dōTERRA paskyra, ir jokia kita valiuta, nei buvo atsiskaitoma
už iš mūsų perkamas prekes. Todėl turite pateikti banko sąskaitą, į kurią galima pervesti šią valiutą, kitaip bankas gali
nuskaityti tarptautinio pavedimo mokestį, dėl kurio galutinė jūsų gaunama suma bus mažesnė. dōTERRA neatlygina
jokių mokesčių, kuriuos už šiuos pavedimus nuskaito bankas.

Swift kodas:

IBAN:

2 žingsnis: PVM mokėtojo numeris (jei registruotas PVM mokėtojas)
Prašome nurodyti savo registruoto PVM mokėtojo numerį ir įsitikinti, kad jūsų sąskaitoje įrašyta frazė „Atvirkštinis
PVM apmokestinimas (GB977641275) pagal ES PVM direktyvos 44/196 straipsnius“.

PVM mokėtojo numeris:

3 žingsnis: Patvirtinimas
Pasirašydamas šią leidimo atlikti tiesioginius pervedimus formą jūs sutinkate su šiomis sąlygomis:
•
•
•
•
•
•

Leidžiu įmonei dōTERRA ir pirmiau minimam bankui pervesti mano komisinius į mano banko sąskaitą.
Jei į mano sąskaitą yra pervedamos lėšos, kurios man nepriklauso, leidžiu įmonei dōTERRA nurodyti bankui grąžinti minėtas
lėšas įmonei.
Suprantu, kad užtikrinti, jog mano komisiniai į mano sąskaitą būtų pervesti teisingai, yra mano atsakomybė.
Suprantu, kad mano nauja tiesioginių pervedimų sąskaita turės būti patvirtinta, o patvirtinimo procedūra gali užtrukti 2–4
savaites, ir kol ji nebus baigta, lėšos nebus pervedamos į mano sąskaitą.
Sutinku, kad dōTERRA tvarkytų šiame leidime atlikti tiesioginius pervedimus pateiktą informaciją pagal dōTERRA duomenų
apsaugos politiką, kaip išdėstyta mano sveikatingumo advokato sutartyje.
Suprantu, kad turiu pateikti banko sąskaitą, į kurią galima pervesti komisinius ta pačia valiuta, kuria apmokėjau produktų
užsakymus; kitaip bankas gali nuskaityti tarptautinio pavedimo apdorojimo ar kitą mokestį, kurio dōTERRA nekompensuos.

Sveikatingumo advokato parašas:

Data:

4 žingsnis: Pateikti
El. paštas: Prašome nuskenuoti ir išsiųsti el. pašto adresu eudeposits@doterra.com

Tik vidiniam naudojimui:

Inicialai

Data

Informacija pateikta.
Informacija patvirtinta.
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