Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel.: 05 66 86 000, fax.: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Spoštovani uporabniki oskrbe s pitno vodo!
Digitalizacija poslovanja je nuja in potreba vsakega naprednega podjetja, še posebno v času, ko so sprejeti omejitveni
ukrepi. V skladu z dopolnili Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, smo v podjetju
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. sprejeli poslovno odločitev, da s 1.9.2020 preidemo v celoti na brezpapirno
poslovanje. S tem bomo zagotovili najvišji nivo varnosti prenosa računov in dokumentov ter hkrati hitrejše,
enostavnejše, preglednejše, racionalnejše in bolj ekološko poslovanje. Prehod na e-račun je povsem preprost in
brezplačen.
V ta namen smo za vas pripravili več možnih načinov prejemanja e-računov v elektronski obliki:
1. PREJEM E-RAČUNA PO ELEKTRONSKI POŠTI (na vaš uraden ali želen naslov elektronske pošte),
2. PREJEM E-RAČUNA V VAŠO SPLETNO BANKO (samo za območje R Slovenije).
3. PREJEM E-RAČUNA V SISTEM ZZI BIZBOX.
Enostavno izpolnite Vlogo za izdajo e-računa in odjavo papirnega računa RVK na hrbti strani tega dopisa in nam jo
podpisano vrnete. V primeru, da do navedenega datuma ne prejmemo vaših pripomb smatramo, da se z načinom
pošiljanja računov strinjate in vam bomo e-račune pričeli pošiljati na vaš uraden naslov elektronske pošte podjetja.
Tako bomo skupaj zagotovili zdravstveno varnost ljudi, ki so zadolženi za izdelavo, rokovanje in dostavo računov v
papirnati obliki ter vas, prejemnikov računov.

Lep pozdrav in ostanimo vsi skupaj zdravi!
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
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Vloga za izdajo e-računa in odjavo papirnega računa
Vzpostavitev:

Ukinitev:

S podpisom te vloge soglašate:
• z ukinitvijo pošiljanja papirnega računa in prejemanjem elektronskega računa preko elektronske pošte, spletne
banke ali spletne denarnice,
• da ste seznanjeni s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom RVK, ki so objavljeni na spletni strani izdajatelja
e-računa www.rvk.si,
• da prevzemate vse pravice in odgovornosti, ki izhajajo iz Splošnih pogojev za poslovanje z e-računom RVK
objavljeni na www.rvk.si.
PROSIMO, ČITLJIVO IZPOLNITE OBVEZNA POLJA, OZNAČENA Z ZVEZDICO (*)!
Naziv plačnika :
Šifra partnerja:
Davčna številka*:
Naslov/sedež:
Poštna številka in kraj:
Elektronski naslov*:
IBAN številka računa, v
kolikor se odločite, za prejem
e-računa v spletno banko*:
IBAN številka računa, v
kolikor se odločite, za
direktno bremenitev SEPA
DB (trajnik)*:
Kontaktna tel. številka:
Datum podpisa vloge*:

Kraj podpisa vloge*:

Podpis*:
Prosimo, podpišite tukaj

Prosimo vrnite na poštni naslov:
Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.
Ulica 15. maja 13, 6000 Koper
ali na elektronski naslov: vodovod@rvk.si
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