
Obrazec za neposredni polog – EU

Ime:

ID zagovornik dobrega 
počutja oz. wellness advokata:

1. korak: Podatki o bančnem računu

4. korak: Objavi
E-pošta: Prosimo vas, da dokument skenirate ga vrnete na e-naslov eudeposits@doterra.com

• pooblaščam družbo dōTERRA in zgoraj navedeno banko, da na moj bančni račun polagata provizijo;

• če so sredstva, do katerih nisem upravičen, položena na moj račun, pooblaščam družbo dōTERRA, da banko zaprosi, naj ta
sredstva vrne podjetju;

• zavedam se, da sem odgovoren poskrbeti, da so moje provizije pravilno položene na moj račun;

• zavedam se, da bo moj novi račun za neposredni polog moral skozi postopek avtorizacije, ki bo trajal dva do štiri tedne,
sredstva pa ne bodo nakazana, dokler ta postopek avtorizacije ni končan;

• strinjam se, da bo družba dōTERRA obdelovala podatke, ki jih vsebuje ta obrazec za dovoljenje za neposredni polog skladno s politiko
družbe dōTERRA o varstvu podatkov, kot je določeno v moji pogodbi za zagovornike dobrega počutja oziroma wellness advokate;

• razumem, da moram predložiti bančni račun, ki sprejema provizijo v isti valuti, v kateri plačujem za naročila izdelkov; v
nasprotnem primeru mi lahko banka zaračuna mednarodno ali drugo pristojbino za obdelavo, za kar družba dōTERRA ne
povrne stroškov.

Obrazec za neposredni polog SL 100523 EUROPE ™

Telefonska številka:

Navedite bančni račun s kodama IBAN in SWIFT države, v kateri je registriran vaš račun dōTERRA, na katerega boste 
prejemali provizije v isti valuti, v kateri plačujete za naročila izdelkov (npr. evro), sicer plačilo ne bo uspešno. Provizij 
ne bomo izplačevali na bančni račun s kodama IBAN in SWIFT države, ki ni država, v kateri je registriran vaš račun 
dōTERRA, ali v kateri koli drugi valuti, ki ni valuta, ki jo uporabljate pri nakupih pri nas. Zato morate bodisi predložiti 
podatke bančnega računa, ki sprejema to valuto, ali potrditi, da vam lahko banka zaračuna mednarodno transakcijsko 
provizijo, kar bi na koncu znižalo znesek, ki ga prejmete. dōTERRA ne povrne stroškov teh transakcij vaše banke.

Koda SWIFT: IBAN:

Podpis wellness advokata: Datum:

Samo za uporabo v pisarni:

Podatki so bili vneseni. 

Podatki so bili preverjeni.

Začetnice imena 
in priimka Datum

2. korak: ID za DDV (če ste zavezanec za DDV)
Navedite svoj ID za DDV in ne pozabite na svojem računu navesti izjavo »Obrnjena davčna obveznost 
(za IE3599210KH) - DDV ni obračunan po členih 44/196 Direktive EU«.

ID za DDV:

3. korak: Pooblastilo
S podpisom spodnjega obrazca za dovoljenje za neposredni polog soglašate z naslednjim:
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