Skjema for direkte innbetalinger - EU

Navn:
Selvstendig produktkonsulent-ID:

Telefonnummer:

Trinn 1: Opplysninger om bankkonto
Vennligst oppgi en bankkonto med et IBAN-nummer og en SWIFT-kode for det landet der dōTERRA-kontoen din er
registrert, og som vil akseptere provisjon i den valutaen som du betaler produktbestillinger med (dvs. EUR), ellers vil
ikke betalingen gå gjennom. Vi betaler ikke ut fortjeneste til en bankkonto med et IBAN-nummer og en SWIFT-kode for
et annet land enn landet der dōTERRA-kontoen din er registrert, eller i en annen valuta enn den som brukes ved kjøp
fra oss. Derfor må du enten opprette en bankkonto som aksepterer denne valutaen, eller godta at banken din kan
belaste deg med et internasjonalt transaksjonsgebyr som reduserer sluttbeløpet. dōTERRA refunderer ikke gebyrer
som banken din belaster deg med for disse transaksjonene.

SWIFT-kode:

IBAN:

Trinn 2: MVA-nummer (hvis MVA-registrert)
Oppgi ditt registrerte MVA-nummer og pass på å merke fakturaen med «Omvendt avgiftsplikt (GB977641275)
foreligger i henhold til artikkel 44/196 EU VAT».

MVA-nummer:

Trinn 3: Godkjenning
Når du signerer dette godkjenningsskjemaet for direkte innbetalinger, samtykker du til følgende:
•
•
•
•
•
•

Jeg gir dōTERRA og ovennevnte bank tillatelse til å sette inn fortjeneste på min bankkonto.
Hvis det settes inn midler som jeg ikke har rett til, på kontoen min, gir jeg dōTERRA tillatelse til å be banken om å returnere
nevnte midler til selskapet.
Jeg forstår at det er mitt ansvar å sørge for at fortjeneste settes korrekt inn på konto.
Jeg forstår at den nye kontoen for direkte innbetalinger vil bli gjenstand for en godkjenningsprosess som kan ta 2–4 uker, og
at det ikke vil bli satt inn midler før denne godkjenningsprosessen er fullført.
Jeg samtykker til at dōTERRA behandler opplysningene i dette skjemaet i samsvar med dōTERRAs retningslinjer for personvern
som beskrevet i min selvstendig produktkonsulent-avtale.
Jeg forstår at jeg må opprette en bankkonto som aksepterer fortjeneste i den samme valutaen som jeg betaler produkter med,
ellers kan banken min belaste meg med et internasjonalt elle annet transaksjonsgebyr som dōTERRA ikke refunderer.

Signaturen til selvstendig produktkonsulent:

Dato:

Trinn 4: Send
E-post: Skann og send til eudeposits@doterra.com

Kun til kontorbruk:

Initialer

Dato

Informasjon er registrert.
Informasjon er godkjent.
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