Niniejszym wyrażam zgodę:

ZGODA NA OBCIĄŻANIE RACHUNKU

Nazwa i adres odbiorcy

Identyfikator odbiorcy (NIP)

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Dorczyka 1
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na obciążenie wskazanego poniżej rachunku, w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych
terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami/rachunkami.
Nazwa i adres płatnika – posiadacza rachunku

Numer rachunku płatnika

konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego *

pozostali płatnicy *

Identyfikator płatności **

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku na obciążanie mojego rachunku w formie polecenia zapłaty z tytułu
moich zobowiązań wobec w/w odbiorcy.
Niniejsza zgoda przestaje obowiązywać w przypadku dwóch, kolejnych nieudanych prób realizacji polecenia zapłaty
przez Odbiorcę, w związku z okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Płatnik, w tym z uwagi na brak środków
na rachunku Płatnika wystarczających na pokrycie pełnej kwoty polecenia zapłaty. W przypadku cofnięcia zgody wymagana
jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

(miejsce i data)
		

(podpis płatnika – posiadacza rachunku
zgodny z wzorem złożonym w banku)

otrzymuje odbiorca

Niniejszym wyrażam zgodę:

ZGODA NA OBCIĄŻANIE RACHUNKU

Nazwa i adres odbiorcy

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Dorczyka 1

Identyfikator odbiorcy (NIP)
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na obciążenie wskazanego poniżej rachunku, w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych
terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami/rachunkami.
Nazwa i adres płatnika – posiadacza rachunku

Numer rachunku płatnika

konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego *

pozostali płatnicy *

Identyfikator płatności **

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku na obciążanie mojego rachunku w formie polecenia zapłaty z tytułu
moich zobowiązań wobec w/w odbiorcy.

(miejsce i data)
		
Otrzymuje bank płatnika

* – zaznaczyć właściwy status
** – nr umowy – 12 znaków

(podpis płatnika – posiadacza rachunku
zgodny z wzorem złożonym w banku)

Polecenie zapłaty to prosta, bezpieczna i szybka forma płacenia rachunków. Dzięki
skorzystaniu z polecenia zapłaty można zapomnieć o pilnowaniu terminów i traceniu
czasu w kolejkach w banku lub w Urzędzie Pocztowym.
Polecenie zapłaty gwarantuje:
 oszczędność czasu – brak konieczności oczekiwania w kolejkach w banku lub
w Urzędzie Pocztowym,
 oszczędności na opłatach i prowizjach bankowych,
 pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji,
 płacenie rachunków na czas, bez konieczności pamiętania o terminach,
 wyeliminowanie ręcznego wypisywania poleceń przelewu i pojawiających się w związku
z tym błędów,
 prosty sposób uruchomienia – wystarczy jednorazowe podpisanie formularza.
Aby skorzystać z polecenia zapłaty należy wypełnić formularz Zgoda na obciążenie
rachunku i złożyć go w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA lub wysłać pocztą na adres:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgórne
Pozostałe formalności związane z aktywowaniem polecenia zapłaty, w Państwa imieniu
załatwiają pracownicy G.EN. GAZ ENERGIA oraz banków:
 wypełniony i podpisany formularz zostanie wysłany do banku, który obsługuje G.EN.
GAZ ENERGIA – mBank,
 mBank nawiązuje współpracę z Państwa bankiem w zakresie realizacji usługi polecenia
zapłaty,
 Państwa bank przekazuje do mBank informację o przyjęciu formularza,
 mBank informuje G.EN. GAZ ENERGIA o udostępnieniu usługi polecenia zapłaty.
Od tego momentu wszystkie kolejne płatności realizowane będą w drodze polecenia
zapłaty.
Uwaga:
1. Podpis złożony na formularzu Zgoda na obciążenie rachunku musi być zgodny
z podpisem złożonym w Państwa banku. Dzięki temu Państwa bank nie odrzuci
formularza z powodu niemożliwości identyfikacji podpisu.
2. W sytuacji, gdy stwierdziliby Państwo błąd w zrealizowanym poleceniu zapłaty
przysługuje Państwu prawo odwołania transakcji. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
bankowe odwołanie może nastąpić nie później niż w terminie:
 30 dni kalendarzowych od dnia obciążenia rachunku w przypadku osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej,
 5 dni roboczych w przypadku pozostały osób.
3. Zgoda na obciążenie rachunku przestaje obowiązywać w przypadku dwóch,
kolejnych nieudanych prób realizacji polecenia zapłaty przez Odbiorcę, w związku
z okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Płatnik, w tym z uwagi na brak
środków na rachunku Płatnika wystarczających na pokrycie pełnej kwoty polecenia
zapłaty. W przypadku cofnięcia zgody wymagana jest forma pisemna pod rygorem
nieważności.

