
Tiešā depozīta veidlapa — ES

Vārds:

Labsajūtas advokāta ID:

1. solis: Bankas konta informācija

4. solis: Iesniegt
E-pasts: Lūdzu, skenējiet un nosūtiet atpakaļ uz adresi eudeposits@doterra.com

• Es atļauju dōTERRA un iepriekš norādītajai bankai veikt komisijas maksu pārskaitījumus manā bankas kontā.

• Ja kontā tiek ieskaitīti līdzekļi, uz kuriem man nav tiesību, es atļauju dōTERRA dot rīkojumu bankai atmaksāt šos līdzekļus
atpakaļ uzņēmumam.

• Es apzinos, ka mans pienākums ir nodrošināt, lai komisijas maksu maksājumi tiek pareizi ieskaitīti manā kontā.

• Es apzinos, ka jaunajam tiešā depozīta kontam tiks veikts atļaujas piešķiršanas process, kura pabeigšana var ilgt 2–4
nedēļas, un līdzekļi netiks ieskaitīti, kamēr šis process nebūs pabeigts.

• Es piekrītu, lai dōTERRA apstrādā informāciju, kas iekļauta šajā tiešā depozīta atļaujas veidlapā, saskaņā ar dōTERRA datu
aizsardzības politiku, kā norādīts manā labsajūtas advokāta līgumā.

• Es apzinos, ka ir jānorāda bankas konts, kurā var iemaksāt komisiju tajā pašā valūtā, kurā es maksāju par produktu
pasūtījumiem; pretējā gadījumā banka no manis var iekasēt starptautisku vai citu apstrādes maksu, ko dōTERRA neatmaksās.

Tiešā depozīta veidlapa LV 100523 EUROPE ™

Tālruņa numurs:

Norādiet IBAN un SWIFT kodu, kas atbilst valstij, kurā ir reģistrēts jūsu dōTERRA konts, un kas pieņems komisijas 
maksājumu tajā pašā valūtā, kurā jūs maksājat par produktu pasūtījumiem (t. i., EUR), citādi maksājums neizdosies. 
Netiks veikti komisijas maksājumi uz IBAN vai banku ar tādu SWIFT kodu valstij, kas nav valsts, kurā reģistrēts dōTERRA 
konts, vai tādā valūtā, kas neatbilst valūtai, kura tiek izmantota, iegādājoties preces pie mums. Tādēļ jānorāda tāds 
bankas konta numurs, kas pieņem šo valūtu, vai arī jāņem vērā, ka banka var iekasēt maksu par starptautisku 
darījumu, samazinot saņemto gala summu. dōTERRA neatlīdzina bankas noteikto maksu par šādu darījumu.

SWIFT kods: IBAN:

Labsajūtas advokāta paraksts: Datums:

Tikai biroja lietošanai:

Informācija ir ievadīta.

Informācija ir apstiprināta.

Paraksts Datums

2. solis: PVN numurs (ja ir PVN maksātājs)
Norādiet reģistrēto PVN maksātāja numuru un rēķinā iekļaujiet frāzi „PVN apgrieztā maksāšana (IE3599210KH) 
saskaņā ar ES Direktīvas par PVN 44. un 196. pantu”.

PVN numurs:

3. solis: Atļauja
Parakstot šo tiešā depozīta veidlapu, jūs piekrītat šādiem punktiem:
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