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Zgoda na obciążenie rachunku
w formie Polecenia zapłaty

otrzymuje bank płatnika

ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk Identyfikator odbiorcy
Nazwa i adres odbiorcy 9 5 7 0 9 6 8 3 7 0

Nazwa banku i numer rachunku bankowego płatnika:
PL

Identyfikator płatności. Wypełnia pracownik obsługi klienta

Miejscowość i data Podpis płatnika – posiadacza rachunku bankowego, 
zgodny z wzorem złożonym w banku

Telefon kontaktowy

Wyrażam zgodę, aby:

obciążała mój rachunek bankowy, który wskazuję poniżej, w formie Polecenia zapłaty. Zgoda dotyczy zobowiązań, które wynikają z przesyłanych mi faktur.

Adres zamieszkania płatnika

Zgoda dotyczy:
pod adresem:

Imię i nazwisko albo nazwa płatnika

 punktu poboru energii elektrycznej (PPE)   punktu poboru gazu (PPG)

Rodzaj płatnika:               konsument (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)          pozostali płatnicy
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Adres zamieszkania płatnika
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otrzymuje odbiorca

Zgoda na obciążenie rachunku
w formie Polecenia zapłaty

UWAGA: Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej.
Informację o tym, czy usługa Polecenie zapłaty jest aktywna, znajdziesz na pierwszej stronie faktury.
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