Obvestilo o prehodu na novo storitev direktnih obremenitev – trajniki (SEPA SDD)

Zaradi sprememb pri bančnem poslovanju in ukinitev trajnikov v nekdanji obliki je s 1. 1. 2013 tudi
OŠ ZALOG prešla na izvajanje SEPA direktnih obremenitev (SEPA sistem plačevanja oz. SEPA SDD).
Kaj je SEPA SDD?
Direktna obremenitev SEPA (krajše SDD) je plačilna storitev, s katero iz vašega transakcijskega računa
lahko poravnate obveznosti do prejemnika plačil v Sloveniji in v državah EU, ki so del enotnega območja
plačil v evrih oz. območje SEPA.
Plačnikom (Vam), ki svoje obveznosti (stroške na položnici) že sedaj poravnavate s trajniki in ste to
opravljali do 31. 12. 2012 ob prehodu ni potrebno storiti ničesar, ker se prehod izvede avtomatično, s
prenosom soglasij od bank na prejemnika plačil (OŠ ZALOG).
V kolikor pa bi želeli po 1. 1. 2013 urediti novo direktno obremenitev (trajnik/sepa SDD), ali spremeniti
obstoječo, boste to storili na OŠ Zalog, v tajništvu, in NE več na vaši banki. Za urejanje tega boste morali
izpolniti priložen obrazec (soglasje/zahtevek…), ki se nahaja tudi na naši spletni strani
http://www.oszalog.si pod rubriko »šolska kuhinja – obrazci«.
Obrazec (soglasje/zahtevek) natančno izpolnite in ga oddajte ali pošljite po pošti na naslov:
OŠ ZALOG,
Cerutova ulica 7
Tajništvo – obračun položnic
1000 Ljubljana
Poleg obrazca-soglasje, obvezno priložite fotokopijo osebnega dokumenta, fotokopijo davčne številke
in fotokopijo bančne kartice. Šele po prejemu z vaše strani podpisanega soglasja/zahtevka, bomo letega tudi aktivirali.
Obremenitve vašega računa za plačilo položnic vašega otroka se bodo tudi v prihodnje praviloma izvajale
18. dne v mesecu, oz. na prvi delovni dan po tem (v kolikor na navedeni dan plačilni sistem ne deluje).
Prednost uporabe SEPA direktnih obremenitev je v tem, da skrb za pravočasno poravnavo vaših
obveznosti lahko prepustite banki oz. hranilnici, saj ta na dogovorjeni dan po nalogu prejemnika plačila
(OŠ ZALOG) bremeni vaš transakcijski račun (bančni račun) in poravna vašo obveznost prejemniku plačila
(OŠ Zalog). Pri izvajanju SDD storitev veljajo splošni pogoji s katerimi se lahko seznanite pri vaši banki.
Za vse morebitne informacije sem vam na voljo na tel.: 01/5473-230 (Zdenka Kisovec, Poslovna
sekretarka OŠ Zalog in obračun položnic) ali na e-naslov: zdenka.kisovec@guest.arnes.si.
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