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File: Dmst_2017_Dopis_eRačun_soglasje_izvoz_v_banko

Zadeva: Obvestilo - prejem eRačunov družbe DOMINVEST d.o.o.
Spoštovani,
obveščamo vas, da smo z dnem 1. 2. 2017 omogočili izdajo elektronskih računov z
direktnim izvozom v bančni predal. Izdan eRačun s strani podjetja DOMINVEST
d.o.o. bo enakovredno zamenjal papirnati račun oziroma račun poslan po elektronski
pošti in bo skladen z zakonodajo in obstoječim standardom. Vsi, ki se boste odločili za
prejem eRačunov, boste v svoj bančni predal prejeli eRačun, kjer ga boste potrdili in
plačali.
V kolikor želite prejemati račune direktno v vaš bančni predal, vas prosimo, da
izpolnite priloženo vlogo za prejem eRačunov direktno v bančni predal. Vloga se
nahaja na hrbtni strani in jo posredujete na naš naslov DOMINVEST d.o.o., Cesta
maršala Tita 18, 4270 Jesenice ali pošljete na elektronski naslov info@dominvest.si.
Vlogo za prejem eRačunov najdete tudi na naši spletni strani www.dominvest.si.
Prednosti prejemanja eRačunov:
- kreiranje plačila z nekaj kliki,
- sprejem podatkov po varni poti (podpisano z digitalnim potrdilom),
- prejem eRačunov direktno v bančni predal je brezplačen,
- ukinitev papirnega arhiviranja (omogočeno dolgotrajno ter varno digitalno
arhiviranje).
V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo.

Pripravil:
Jan Hlade univ. dipl. inž. grad.

Direktor:
Marjan Potočnik

Priloge:
-

Vloga za prejem eRačuna direktno v banko – hrbtna stran oz. 2 stran izpisa.

Poslati:
 Etažnim lastnikom in uporabnikom, Arhiv tu

VLOGA ZA PREJEM eRAČUNOV DIREKTNO V SPLETNO BANKO

Osnovni podatki prejemnika eRačunov direktno v spletno banko:
*Ime in priimek:
*Naslov:
*Elektronski naslov (email):
Davčna številka
(priporočljivo izpolniti):
*Številka transakcijskega računa:

SI56

*BIC koda banke:
Telefonska številka:

S strani podjetja DOMINVEST d.o.o. želim prejemati eRačune neposredno v spletno banko. S
svojim podpisom jamčim, da so podatki navedeni v tej vlogi resnični in da bom morebitne
spremembe pravočasno sporočil podjetju DOMINVEST d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice
(info@dominvest.si). Polja v zgornji tabeli označena z * so obvezna.

KRAJ IN DATUM: _________________ PODPIS PREJEMNIKA:____________________

POJASNILO: DOMINVEST d.o.o. jamči, da bo podatke iz te vloge uporabil izključno za potrebe upravljanja in
izdajanja eRačunov in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili drugače zlorabljeni.
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