Egzemplarz dla wierzyciela

Zgoda na obciążanie rachunku
Niniejszym wyrażam zgodę dla:

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.
ul. Zjednoczenia 103
65-120 Zielona Góra

929-000-69-02

Nazwa i adres wierzyciela

Identyfikator wierzyciela (NIP)

na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich
zobowiązań w umownych terminach, zgodnie z przesłanymi mi fakturami/rachunkami

Nazwa i dokładny adres dłużnika
telefon kontaktowy :

Nazwa banku dłużnika:

Numer rachunku bankowego dłużnika

*
*

osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej
pozostałe podmioty

Identyfikator płatności**

0

0

0

0

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku
bankowego w formie polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec w/w wierzyciela. Cofnięcie zgody wymaga
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

…………………………………
miejsce i data

………………………………………………………………………………….
podpis posiadacza rachunku bankowego, zgodny z kartą wzorów złożoną w banku

* proszę zaznaczyć tylko jedną opcję (właściwy status)
** indywidualny nr klienta w systemie -odczytaj sześć ostatnich cyfr z nr rachunku
umieszczonego na fakturze, jeśli poprzedzone są czterema zerami np. 0000118443 lub skontaktuj
się z BOK /tel.(68) 455 94 74-76, e-mail: bok@ec.zgora.pl

Egzemplarz dla banku dłużnika

Zgoda na obciążanie rachunku
Niniejszym wyrażam zgodę dla:

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.
ul. Zjednoczenia 103
65-120 Zielona Góra

929-000-69-02

Nazwa i adres wierzyciela

Identyfikator wierzyciela (NIP)

na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich
zobowiązań w umownych terminach, zgodnie z przesłanymi mi fakturami/rachunkami

Nazwa i dokładny adres dłużnika
telefon kontaktowy :

Nazwa banku dłużnika:

Numer rachunku bankowego dłużnika

*
*

osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej
pozostałe podmioty

Identyfikator płatności**

0

0

0

0

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku
bankowego w formie polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec w/w wierzyciela. Cofnięcie zgody wymaga
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

…………………………………
miejsce i data

………………………………………………………………………………….
podpis posiadacza rachunku bankowego, zgodny z kartą wzorów złożoną w banku

* proszę zaznaczyć tylko jedną opcję (właściwy status)
** indywidualny nr klienta w systemie -odczytaj sześć ostatnich cyfr z nr rachunku
umieszczonego na fakturze, jeśli poprzedzone są czterema zerami np. 0000118443 lub skontaktuj
się z BOK /tel.(68) 455 94 74-76, e-mail: bok@ec.zgora.pl

