WNIOSEK ZGŁOSZENIA UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DANE SPRZEDAWCY
Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego

Kod identyfikacyjny Sprzedawcy nadany przez OSP

Kod MBo

DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE HANDLOWE
Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego (POB)

Kod POB

DANE ODBIORCY
Imię i Nazwisko/nazwa podmiotu

PESEL (osoby fizyczne)

NIP (dla podmiotów gospodarczych)

KRS/EDG (dla podmiotów gospodarczych)

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Numer telefonu

Numer faksu

Nr lokalu

e-mail

ADRES OBIEKTU ODBIORCY (PUNKTU POBORU)
Nazwa Obiektu

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Numer licznika energii elektrycznej
Numer PPE

Miejscowość

Nr domu

Nr lokalu

DANE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Dniem rozpoczęcia sprzedaży energii jest dzień zmiany sprzedawcy określony przez OSD

Dzień

miesiąc

rok

Numer i data zawarcia umowy
sprzedaży energii elektrycznej
Planowana średnioroczna ilość
energii elektrycznej w MWh

Okres obowiązywania umowy sprzedaży pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą
od

Dzień

miesiąc

rok

na czas nieokreślony*właściwe zaznaczyć

-

na czas określony* właściwe zaznaczyć do
dzień

miesiąc

rok

NAZWA DOTYCHCZASOWEGO SPRZEDAWCY* o ile jest znany
Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego

Niniejszym potwierdzam prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może
mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany Sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą
odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
SPRZEDAWCA:
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

Pieczęć

Imię i Nazwisko

Data

Podpis

Pieczęć

URD:

W przypadku odrębnego dokonywania zgłoszeń przez Sprzedawcę oraz URD zgłoszenie podpisuje strona dokonująca
zgłoszenia. Jeżeli Sprzedawca dokonuje zgłoszenia w imieniu swoim jak i URD na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, Sprzedawca składa podpisy za siebie i za URD oraz dołącza oryginał Pełnomocnictwa. Warunkiem
rozpoczęcia procedury zmiany sprzedawcy jest otrzymanie oryginału pisemnego zgłoszenia od Sprzedawcy i URD
w przypadku odrębnego dokonywania zgłoszeń lub od Sprzedawcy, gdy posiada on pełnomocnictwo URD. Pisemne
zgłoszenie należy wystawić osobno na każdy Punkt poboru.

Zgłoszenie otrzymano - dnia:
Weryfikacja zgłoszenia - dnia:
Zweryfikowano pozytywnie/negatywnie (niepotrzebne skreślić)
Zweryfikowano negatywnie z powodu:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

OSDn:
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

Pieczęć

