Egzemplarz dla Sprzedawcy

ZGODA NA OBCI¥¯ENIE RACHUNKU
Niniejszym wyra¿am(y) zgodê dla:
Nazwa ii adres
adres Sprzedawcy
Sprzedawcy
Nazwa

Identyfikator
Identyfikator Sprzedawcy
Sprzedawcy

SZCZECIÑSKA
ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.
SEC
M SP. Z O.O.
UL. ZBOŻOWA
DEMBOWSKIEGO
6, SZCZECIN
71-533 SZCZECIN
UL.
4, 70-653

9552496819
8510109444

na obci¹¿anie wskazanego ni¿ej rachunku bankowego, w drodze polecenia zap³aty, kwotami wynikaj¹cymi z moich (naszych) zobowi¹zañ
w umownych terminach zap³aty, zgodnie z przesy³anymi mi (nam) fakturami lub rachunkami.
Imiê,nazwisko i dok³adny Pañstwa adres (Klienta):

Adres obiektu/lokalu, gdzie dokonywany jest pobór ciep³a:

Numer rachunku bankowego (Klienta):

Nazwa banku prowadz¹cego Pañstwa rachunek bankowy (Klienta):

Identyfikator p³atnoœci / Nabywca nr:

Niniejszy dokument stanowi jednoczeœnie zgodê dla wskazanego wy¿ej banku na obci¹¿anie mojego (naszego) rachunku bankowego
w drodze polecenia zap³aty z tytu³u moich (naszych) zobowi¹zañ wobec ww. Sprzedawcy. Odwo³anie zgody wymaga formy pisemnej, pod
rygorem niewa¿noœci.
Miejscowoœæ i data:

Podpis Klienta - posiadacza rachunku bankowego lub osoby(ób) upowa¿nionej(ych):

Egzemplarz dla banku Klienta

ZGODA NA OBCI¥¯ENIE RACHUNKU
Niniejszym wyra¿am(y) zgodê dla:
Nazwa ii adres
adres Sprzedawcy
Sprzedawcy
Nazwa

Identyfikator
Identyfikator Sprzedawcy
Sprzedawcy

SZCZECIÑSKA
ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.
SEC
M SP. Z O.O.
UL. ZBOŻOWA
DEMBOWSKIEGO
6, SZCZECIN
71-533 SZCZECIN
UL.
4, 70-653

9552496819
8510109444

na obci¹¿anie wskazanego ni¿ej rachunku bankowego, w drodze polecenia zap³aty, kwotami wynikaj¹cymi z moich (naszych) zobowi¹zañ
w umownych terminach zap³aty, zgodnie z przesy³anymi mi (nam) fakturami lub rachunkami.
Imiê,nazwisko i dok³adny Pañstwa adres (Klienta):

Adres obiektu/lokalu, gdzie dokonywany jest pobór ciep³a:

Numer rachunku bankowego (Klienta):

Nazwa banku prowadz¹cego Pañstwa rachunek bankowy (Klienta):

Identyfikator p³atnoœci / Nabywca nr:

Niniejszy dokument stanowi jednoczeœnie zgodê dla wskazanego wy¿ej banku na obci¹¿anie mojego (naszego) rachunku bankowego
w drodze polecenia zap³aty z tytu³u moich (naszych) zobowi¹zañ wobec ww. Sprzedawcy. Odwo³anie zgody wymaga formy pisemnej, pod
rygorem niewa¿noœci.
Miejscowoœæ i data:

Pola puste wype³nia Klient

Podpis Klienta - posiadacza rachunku bankowego lub osoby(ób) upowa¿nionej(ych):

Pola szare wype³nia Sprzedawca

