Triglav, pokojninska družba, d. d.
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

T:
E:
S:

080 80 87
info@triglavpokojnine.si
www.triglavpokojnine.si

TPD-03I

Soglasje za direktno
obremenitev
SEPA

I. Podatki o osebi

vsa polja ustrezno izpolnite ali označite s križcem [x]

Podatki o imetniku računa (plačniku):
ime in priimek

naslov (stalni ali začasni)

davčna številka

poštna št.

pošta

Številka pogodbe (police oz. obvestila)

številka plačilnega računa

IBAN: SI56
elektronski naslov

mobilna telefonska številka

Podatki o prejemniku plačila:
prejemnik

Skupni pokojninski sklad

številka plačilnega računa

IBAN:

SI56 0291 3025 8530 462

znesek mesečne premije

nakazovanje se prične v

in preneha

(mesec)

(leto)

(mesec)

(leto)
oz. do pisnega preklica .

Podatki o članu (osebi v imenu katere se vrši plačilo). Izpolnite le v primeru, da imetnik računa (plačnik) in član nista isti osebi:
ime in priimek

naslov (stalni ali začasni)

poštna št.

pošta

davčna številka

Imetnik računa (plačnik) s to Izjavo pooblaščam Triglav, pokojninsko družbo d. d. (prejemnik plačila), da posreduje mojemu ponudniku plačilnih storitev v izvršitev obremenitev mojega
plačilnega računa 18. v mesecu oziroma naslednji delovni dan. Sprememba podatka o višini premije sprejeta do zadnjega dne v mesecu, se upošteva pri pripravi obremenitve za prihodnji
mesec. Soglašam, da me prejemnik plačila pred izvršitvijo mesečne obremenitve ne obvešča.
Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite na naslov Triglav, pokojninska družba, d. d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Za dodatne informacije pokličite na 080 80 87 ali pišite na info@triglavpokojnine.si.

II. Izjava
Izjavljam, da so vsi podani podatki točni, popolni, resnični ter ustrezajo dejanskem stanju in dovoljujem, da se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakonom, ki ureja
zavarovalništvo ter zakonom, ki ureja pokojninske družbe ter prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, osebni podatki obdelujejo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje
Triglav, pokojninska družba, d. d. Triglav, pokojninski družbi, d. d. dovoljujem, da me obvešča o svoji ponudbi.

Kraj in datum:

Podpis člana:
Podpis imetnika računa (če imetnik računa in član nista isti osebi):

www.triglavpokojnine.si

