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Soglasje za direktno obremenitev SEPA 

  Otvoritev  Sprememba Ukinitev 

 
 

 
Vlagatelj  

_____________ 
Davčna številka   

__________________________________________________ 
Ime in priimek 

__________________________________________________ 
Ulica, hišna številka stalnega bivališča 

__________________________________________________ 
Poštna številka, kraj, država stalnega bivališča 

Bančni račun _________ _________________________  Tip (IBAN ali drugo) Številka TRR  

_______ _________________________________________ 
BIC/SWIFT Ime banke  

__________________________________________________ 
Ulica, hišna številka sedeža banke 

__________________________________________________ 
Poštna številka, kraj, država sedež banke 

Podatki o imetniku TRR (v primeru, da imetnik TRR ni tudi vlagatelj) 

_____________ 
Davčna številka   

__________________________________________________ 
Ime in priimek 

__________________________________________________ 
Ulica, hišna številka stalnega bivališča 

__________________________________________________ 
Poštna številka, kraj, država stalnega bivališča 
 

 

 

 

 

 

 

Datum periodične obremenitve: 18. dan v mesecu 

Prejemnik plačila: Primorski skladi, d.o.o., Koper,  Pristaniška 12, 6000 Koper (v nadaljevanju označeni podskladi) 

Identifikacijska oznaka prejemnika plačila: SI09ZZZ53819357 

 

Podsklad Račun podsklada Referenčna številka soglasja Znesek v eur 

PSP PIKA  – mešani defenzivni sklad - Evropa  SI56 1010 0003 5504 032   

PSP ŽIVA  – delniški sklad  SI56 1010 0003 5504 129   

PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov SI56 1010 0003 5372 888   

PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov SI56 1010 0003 9064 514   

FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad SI56 1010 0005 7468 615   

PSP KROVNI SKLAD – Tramontana (varčevalni paket) SI56 1010 0005 3659 425   

PSP KROVNI SKLAD – Maestral (varčevalni paket) SI56 1010 0005 3659 425   

PSP KROVNI SKLAD – Bonaca (varčevalni paket) SI56 1010 0005 3659 425   
 

 

 

S podpisom tega soglasja: 

• Pooblaščam družbo Primorski skladi, d.o.o., Koper, da posreduje navodila mojemu ponudniku plačilnih storitev za obremenitev mojega transakcijskega računa in mojega 
ponudnika plačilnih storitev, da obremeni moj transakcijski račun v skladu z navodili, ki jih posreduje družba Primorski skladi, d.o.o., Koper. 

• Jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se zavezujem mesečno zagotoviti kritje na mojem transakcijskem računu za poravnanje obveznosti direktne 

obremenitve SEPA. Vse spremembe tega soglasja bom posredoval prejemniku plačila najkasneje 14 dni pred nameravano spremembo. 

 

UGOVOR ALI PREKLIC PLAČILA: Prejemnik plačila in plačnik sta sporazumna, da če se plačnik z vsebino ali višino obremenitve ne strinja, lahko plačilu ugovarja tako, da se poda 

ugovor pri prejemniku plačila, kateri ugovor upošteva tako, da podatke te obremenitve ne izvrši. Plačnik ima pravico do povračila denarnih sredstev s strani ponudnika plačilnih 

storitev v skladu s splošnimi pogoji. Dolžnik se zavezuje, da ne bo uveljavljal zahtevka za povračilo denarnih sredstev v primeru, da je bila obremenitev opravljena v skladu z 

veljavnim soglasjem. 

 

Opomba: Vaše pravice v zvezi z zgornjim soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite pri vašem ponudniku plačilnih storitev.  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________                    ________________________________________                    ________________________________________        

                       Kraj in datum                                                         Podpis vlagatelja / imetnika TRR                                                       Podpis svetovalca 

 

 

 

  

 


