
Z vašim soglasjem za direktno bremenitev bodo plačila bolj preprosta.  

Ob vsaki dostavi zabojčka dobite dobavnico, ob koncu vsakega meseca račun. Tega poravnate 

8. ali 18. v mesecu z direktno bremenitvijo.   

Prvo bremenitev vedno izvedemo 18. v mesecu, ker je potrebno počakati več dni med 

napovedjo bremenitve in samo bremenitvijo.   

Mi bomo vašega soglasja zelo veseli, saj bomo tako imeli manj dela z vnosom plačil.  

Manj dela z administracijo, več časa za pridelke, to je naše veselje.  

vaši zabojčkarji   

 

Naročnik zabojčka - dolžnik  Plačnik (izpolnite le, če naročnik ni plačnik)  

Ime in priimek    Ime in priimek    

Naročniška  

števila  

        /  

Davčna številka    Davčna številka    

Bančni račun    Bančni račun    

Odprt pri banki  
  

Odprt pri banki  
  

Bremenitev želim  

(obkroži)    8.  ali 18. v mesecu          
Bremenitev želim  

(obkroži)      8.  ali 18.  v mesecu      

S podpisom tega soglasja pooblaščam prejemnika plačila, da posreduje navodila za obremenitev mojega 

plačilnega računa (račun za obremenitev) mojemu ponudniku plačilnih storitev, v okviru plačil mojih 

obveznosti.  

Prejemnik plačila: Čarna d.o.o., Runkova 6, 1000 Ljubljana, SI74494406 Bančni 

račun prejemnika: SI56 0310 0100 3075 451, odprt pri SKB d.d.  

S podpisom tega soglasja jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se zavezujem 

zagotoviti kritje na računu za znesek direktne bremenitve. V primeru neizvedenega plačila bo prejemnik 

plačila pošiljal zahtevke za bremenitev računa na unovčenje mojemu ponudniku plačilnih storitev večkrat, 

do plačila računa, pri čemer bom sam nosil stroške takšnih zahtev.  

Datum podpisa 

soglasja  
  Plačnik se s svojim podpisom zavezujem plačevati 

dolžnikove obveznosti v skladu s predmetnim soglasjem 

ter določili Obligacijskega zakonika o pristopu k dolgu.  

Podpis naročnika          Podpis plačnika  

 

Datum prejema in podpis odgovornega delavca (izpolni Čarna d.o.o.):  

  
Izpolnjen obrazec predajte našemu vozniku, pošljite na naslov Čarna d.o.o., SEPA plačila, Runkova 6, 

1000 Ljubljana ali po emailu na zabojcek@zeleni-zabojcek.si – predmet sporočila SEPA pooblastilo.  

    

Soglasje za direktno bremenitev    

Otvoritev   

mailto:zabojcek@zeleni-zabojcek.si

