Formularz nr 5

Miejscowość

dzień

miesiąc

rok

-------------------------------------------------Wpłynęło – dane z dziennika podawczego

ZGŁOSZENIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ
1. DANE ODBIORCY

Imię i Nazwisko/nazwa podmiotu zgodna z KRS, wypisem z ceidg, itp.

PESEL (osoby fizyczne) /nr paszportu w przypadku obcokrajowców

Status Odbiorcy

NIP (dla podmiotów gospodarczych)

Istniejący Odbiorca w PPE

Nowy Odbiorca w PPE

Dane teleadresowe Odbiorcy

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

W przypadku braku nr
administracyjnego
budynku
Ulica, osiedle, plac, itp.

Nr budynku

Numer telefonu

Nr lokalu

Numer faksu

Jak wyżej

adres do korespondencji

Kod pocztowy

Nr lokalu

e-mail

Jak niżej

Miejscowość

Poczta

Ulica, osiedle, plac, itp.

Nr budynku

Nr lokalu

2. Dane punktu poboru energii
Kod PPE
Numer fabryczny licznika
energii elektrycznej
(wymagany w przypadku braku kodu PPE)

Adres PPE

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

W przypadku braku nr
administracyjnego budynku
Ulica, osiedle, plac, itp.

Status PPE

Nr budynku
Obiekt z licznikiem

Nr lokalu

Obiekt nowo przyłączany

Nr działki
Obiekt przyłączony bez licznika
(przywrócenie zasilania)

3. DANE SPRZEDAWCY

Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego
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Kod identyfikacyjny Sprzedawcy przyjęty przez PGE Dystrybucja S.A.

4. DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE HANDLOWE

Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego (POB)

Kod POB

5. DANE DOTYCZĄCE UMOWY KOMPLEKSOWEJ
Data zawarcia umowy kompleksowej
dzień

miesiąc

rok

Planowana data rozpoczęcia realizacji umowy
dzień

miesiąc

Moc Umowna[kW]

rok

Grupa taryfowa OSD

Miejsce dostarczania energii

Planowane roczne zużycie energii elektrycznej w MWh

Miejsce rozgraniczenia własności

Okres rozliczeniowy

6. DANE SPRZEDAWCY REZERWOWEGO*

Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego

* dane dodatkowe (nieobowiązkowe)

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może
mieć wpływ na poprawność zgłoszenia umowy kompleksowej oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą
odpowiedzialność.
Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji umowy kompleksowej,
zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Uwaga: W przypadku złożenia wniosku dla nowo przyłączanego obiektu do wniosku należy dołączyć oświadczenie
o gotowości podłączenia.

...............................................................
czytelny podpis Odbiorcy

………...............................................................
czytelny podpis przedstawiciela Sprzedawcy
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