Kako se prijavimo na E-račun?

N

a prejemanje računa v elektronsko banko se
lahko prijavite odjemalci podjetja Vodovodkanalizacija d.o.o., ki ste komitenti banke s podporo
storitve e-računov in ste hkrati uporabnik elektronskega
bančnišva.
rijava je možna elektronsko, preko vaše spletne
banke. Za prijavo poleg osebnih podatkov
potrebujete še trinajstmestno sklicno številko, ki
jo najdete na levi strani UPN položnice (referenca
prejemnika).

P

Ali ste vedeli?
• Da s 1. novembrom 2012 banke

spreminjajo način poslovanja z našim
podjetjem, zaradi tega bodo morali
naši uporabniki vse spremembe v zvezi
z direktnimi obremenitvami urejati na
sedežu podjetja Vodovod-kanalizacija
d.o.o.

• Da bo odtegljaje za direktne obremenitve

še vedno vršila banka, in sicer 18. v mesecu,
tako kot do sedaj

• Da smo v začetku leta v našem podjetju

uvedli možnost plačevanja preko E-računa,
ki ga uporablja že kar nekaj naših
uporabnikov

• Da še vedno obstaja možnost, da

uporabniki svoje obveznosti brez plačila
provizije plačajo na Mestni blagajni
Mestne občine Celje, na Ljubljanski cesti 1
(vsak delovni dan med 7.00 in 14.30)

• Da je še vedno možno izvršiti plačilo
računov tako na poštah in bankah
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SPREMENJEN NAČIN
POSLOVANJA!

Cenjene občanke, cenjeni občani?

S

kladno s smernicami Evropske direktive, morajo
banke do konca leta 2012 zagotoviti potrošnikom in
podjetjem, da bodo lahko uporabljali plačilne storitve
znotraj EU na enoten način. Ni več razlikovanja med
plačili v evrih znotraj države ali čez mejo v državah evro
območju. Negotovinska plačila se bodo tako izvajala
znotraj evro območja iz enega samega transakcijskega
računa in z uporabo enega niza plačilnih instrumentov
tako enostavno, učinkovito in varno, kot znotraj
državnih meja. Uporabniki bodo imeli tudi možnost
izbire ponudnika plačilnih storitev, ki jim bo predstavil
najprivlačnejšo ponudbo (tako cenovno privlačne
storitve, kot tudi storitve, prilagojene potrebam
uporabnika), ne glede na državo izvora uporabnika.

2. E-račun

V

podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. smo se odločili, da
našim uporabnikom omogočimo enostavno elektronsko
pošiljanje računov, prejemniku pa enostavno plačilo le-teh.
Elektronska oblika plačevanja nadomešča klasično papirno,
prihrani vam čas in stroške, ob tem pa prispevate še k
varovanju okolja.

1. Direktne obremenitve (trajniki)

D

o sedaj so uporabniki vse zadeve vezane na direktne
obremenitve urejali v banki, po novem pa se ta obveznost
prenaša na izdajatelja računov, torej na podjetje Vodovodkanalizacija d.o.o.. S tem pa se v podjetju povečajo stroški
vezani na vodenje in obdelavo direktnih obremenitev.
Zaradi tega je bila v podjetju sprejeta odločitev, da se bodo
obstoječe direktne obremenitve obdelovale predvidoma še
2 leti, novih direktnih obremenitev pa se ne bomo odpiralo.
Kot alternativna rešitev pa se uvaja e-račun. Opozorili bi na
naslednje:

• Glede na racionalizacijo stroškov se torej predvideva, da se

bodo direktne obremenitve (trajniki) do konca prihodnjega
leta ukinili. Kot nadomestno možnost našim uporabnikom
ponujamo e-račun
• Po 1. novembru 2012 boste spremembe in ukinitve v zvezi
z obstoječimi direktnimi obremenitvami urejali izključno na
sedežu našega podjetja in ne več na bankah
• Vse zadeve v zvezi z direktnimi obremenitvami bomo v
našem podjetju urejali na oddelku Izterjave, v času uradnih
ur v ponedeljek in sredo ( od 8. do 10. ure in od 11. do 14.
ure ) ter v petek ( od 8. do 10. ure in od 11. do 13. ure ).

Z

aradi sprememb, ki jih bodo morale banke izvesti
skladno s smernicami EU, bomo v podjetju
Vodovod-kanalizacija d.o.o. primorani uvesti določene
spremembe v poslovanju, ki bi vam jih v nadaljevanju
želeli predstaviti.

Uporabniki lahko vse potrebno uredijo:
• osebno na sedežu našega podjetja na Lavi 2a v Celju,
• telefonsko na tel. 03/ 425 – 03 - 00,
• po elektronski pošti info@vo-ka-celje.si
• pisno po navadni pošti

E

-račun je izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek
v obliki XML, ki je namenjena za nadaljnjo računalniško
obdelavo (primerno za podjetja) in obliki PDF, namenjeni za
vpogled ali v primeru potrebe za izpis računa. »Brezpapirni
račun« oz. e-račun za obračun naših storitev, podpiramo od
sredine leta 2012 in ga že uporablja veliko uporabnikov.

Kakšne so prednosti E-računa?

•

S prijavo na e-račun v spletni banki ni več
prejemanja računov v papirni obliki

•

V primeru potrebe se lahko računa iz PDF datoteke
kadarkoli izpišete

•

Pred potrditvijo računa, se lahko preveri ali je račun
ustrezen

•

E-račun omogoča enostavno in udobno plačevanje
računov s klikom brez prepisovanja številk in referenc

•

Arhiv spletne banke omogoča enostaven pregled
nad že poravnanimi računi in stroški.

