VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA
(in hkrati odjava papirnatega računa)
Izdajatelj e-računa: KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d.Sežana, Partizanska cesta
2, 6210 Sežana, Davčna št.: 77266595, Matična številka: 5073260000
(*polja označena z zvezdico so obvezen podatek)
Prejemnik e-računa:
* Ime in priimek
* Naslov
* Poštna številka in kraj
* Davčna številka
* Datum rojstva
Telefon
* Elektronski naslov
* Bančni račun prejemnika e-računa

SI56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Šifra uporabnika iz računa * _____________________
(Najdete jo na zgornji desni strani računa, pod datumom)

Referenca prejemnika računa iz UPN obrazca* _____________________
(Najdete jo v spodnjem levem kotu UPN obrazca oziroma na položnici. Če plačujete več položnic
KSP d.d. Sežana, vpišite reference z vseh položnic, katere bi radi prejemali elektronsko)
S podpisom te vloge soglašam, da mi izdajatelj e-računa posreduje račun v elektronski obliki
*(obvezno označite):
na elektronski naslov
v elektronsko banko
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom. Izdajatelj
računa mi na podlagi te vloge pošilja račune za moje obveznosti iz naslova dobave storitev v
elektronski obliki na elektronsko banko oziroma elektronski naslov, naveden v tej vlogi. S podpisom
te vloge jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se zavezujem, da bom
izdajatelja e-računov redno obveščal o vseh spremembah podatkov. S podpisom te vloge se hkrati
odpovedujem prejemanju papirnatega računa.
Dovoljujem in pooblaščam družbo KSP d. d. Sežana, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1), Uredbo EU 2016/679 Evropskega
parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(GDPR) in v skladu z lastnimi pravni akti, moje osebne podatke obdeluje z namenom izvajanja dejavnosti družbe. Soglašam, da pridobiva moje osebne
podatke oziroma dodatno dokumentacijo pri ustreznih organih, institucijah.
KSP d. d. Sežana bo z vašimi osebnimi podatki ravnalo odgovorno in jih bo obdelovalo zgolj za namene izvajanja dejavnosti družbe. Vprašanja,
povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali za uresničevanje vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov,
lahko kadarkoli naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov po elektronski pošti na naslov info@ksp-sezana.si ali po pošti na naslov KSP d.d.
SEŽANA, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana.

Kraj, datum in podpis vloge:
*:__________________________________________________________
Izpolnjen in podpisan obrazec lahko oddate osebno ali po pošti na naslov:
Komunalno stanovanjsko podjetje d. d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana ali na e-naslov: info@kspsezana.si. Dodatne informacije: tel. št. 05/73 11 238

E-RAČUN
Vabimo vas, da pristopite k prejemanju e-računov za storitve, ki jih za vas opravlja KSP d.d.
Sežana. E-račun za vas pomeni hitro, pregledno in cenejše plačevanje obveznosti!




















Kaj je e-račun?
E-račun je račun, ki ga KSP d.d. Sežana, kot izdajatelj, izda prejemniku računa v elektronski obliki
in ki se preko sistema E-račun posreduje do prejemnika.
E-račun se izda namesto klasičnega računa v papirni obliki, prejmete ga po elektronski pošti ali/in
neposredno v spletno banko.
E-račun je izdan v standardni elektronski obliki in enakovredno nadomešča račun v papirni obliki.
Kaj so prednosti plačevanja z e-računom?
prejem e-računa je možen neposredno v vašo spletno banko in/ali na vaš elektronski naslov,
preglednost in urejenost prejetih računov,
enostavno in hitrejše plačevanje,
nižji stroški plačevanja (plačilo računa v spletni banki je praviloma nižje od plačila na bankomatu ali
na bančnem okencu).
prijazno do okolja, saj z e-računi zmanjšujemo porabo papirja in tiska.
Katere storitve lahko plačujem prek e-računa?
storitve ravnanja z odpadki
storitve upravljanja
storitve ogrevanja
storitve najema grobnega polja
Kako se naročim na prejemanje e-računa?
Prek svoje spletne banke ali
z izpolnitvijo in posredovanjem obrazca »Vloga za izdajo e-računa«,
prek spletnega portala Komunala.info.
Lahko prejmem e-račun tudi, če storitve plačujem prek direktne bremenitve mojega bančnega
računa (trajnik/SEPA)?
Tudi če imate plačevanje storitev KSP d.d. Sežana urejeno prek trajnega naloga banki
(trajnik/SEPA), lahko namesto papirnatega računa prejmete e-račun na vaš elektronski naslov.
V kolikor bi želeli urediti plačevanje storitev prek trajnega naloga, račun pa bi radi prejemali na
elektronski naslov, morate izpolniti tako obrazec »Vloga za otvoritev/ukinitev trajnika« kot tudi
obrazec »Vloga za izdajo e-računa«.
Kje najdem obrazce in kje jih oddam?
Vsi obrazci in Splošni pogoji poslovanja z e-računom so objalvljeni na spletni strani www.kspsezana.si in dostopni na sedežu podjetja (KSP d.d. Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana).
Izpolnjen in podpisan obrazec lahko oddate osebno ali po pošti na naslov KSP d.d. Sežana,
Partizanska cesta 2, 6210 Sežana, lahko tudi prek elektronske pošte na naslov info@ksp-sezana.si.
obrazec »Vloga za izdajo e-računa« 

