
Formular privind depunerile directe - UE

Nume:

Număr ID # de consultant:

Pasul 1: Datele contului bancar

Pasul 4: Trimitere
Email: Te rugăm să scanezi formularul și să îl retrimiți la eudeposits@doterra.com

• Autorizez dōTERRA și banca indicată mai sus să îmi depună comisioanele în contul meu bancar.

• Dacă îmi vor fi depuse în cont sume care nu mi se cuvin, autorizez dōTERRA să transmită băncii ordine de returnare a
fondurilor respective către companie.

• Înțeleg că sunt responsabil să mă asigur că am depus în mod corect comisioanele în contul meu.

• Înțeleg că noul meu cont de depuneri directe va trece printr-un proces inițial de autorizare care poate dura 2-4 săptămâni și că
fondurile nu vor fi depuse până la finalizarea acestui proces de autorizare.

• Sunt de acord ca dōTERRA să prelucreze informațiile cuprinse în acest Formular de autorizare a depunerilor directe, în
conformitate cu Politica dōTERRA privind protecția datelor, inclusă în contractul meu de consultant.

• Înțeleg că trebuie să furnizez un cont bancar care să accepte comisioanele în aceeași monedă în care plătesc comenzile
depuse; în caz contrar, este posibil ca banca mea să perceapă o taxă pentru tranzacții internaționale sau alte taxe de
procesare, care nu vor fi rambursate de dōTERRA.
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Număr de telefon:

Completează cu datele contului: cod IBAN și cod SWIFT din țara în care este înregistrat contul tău dōTERRA și care 
permite comisioane în aceeași monedă în care achiți comenzile plasate (adică EUR); altfel, nu vei putea realiza plata. 
Nu vom plăti comisioane către un cont bancar identificat printr-un cod IBAN și un cod SWIFT ce indică o altă țară decât 
cea în care este înregistrat contul tău dōTERRA sau în altă monedă decât cea utilizată atunci când faci achiziții de la 
noi. Așadar, fie completezi un cont bancar care acceptă această monedă, fie ești de acord că este posibil ca banca 
ta să perceapă un comision pentru tranzacții internaționale, ceea ce poate duce la micșorarea sumei primite de tine. 
dōTERRA nu rambursează taxele percepute de banca ta pentru aceste tranzacții.

Cod Swift: IBAN:

Semnătura consultantului: Data:

Câmpuri rezervate biroului administrativ:

Informațiile au fost introduse. 

Informațiile au fost verificate.

Initials Date

Pasul 2: Cod de TVA (în cazul în care ești înregistrat în scopuri de TVA)
Completează cu codul tău de TVA și include pe factura emisă mențiunea „Taxare inversă a TVA-ului către (IE3599210KH), 
conform articolelor 44/196 din Directiva europeană privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată”.

Cod TVA:

Pasul 3: Autorizare
Prin semnarea mai jos a prezentului formular de autorizare a depunerilor directe, ești de acord cu următoarele:
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