
ZGODA NA OBCIĄŻENIE RACHUNKU 
Niniejszym wyrażam zgodę 

…………………………............ 
miejscowość i data 

       …………………………………………………………………………………………….. 
Otrzymuje PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.                                                    Podpis Właściciela Rachunku zgodny z kartą wzorów podpisów złożoną w banku 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZGODA NA OBCIĄŻENIE RACHUNKU 
Niniejszym wyrażam zgodę 

…………………………............ 
miejscowość i data 

    ……………………………………………………………………………………….. 
Otrzymuje Bank.        Podpis Właściciela Rachunku zgodny z kartą wzorów podpisów złożoną w banku 

Nazwa i adres sprzedawcy: Identyfikator sprzedawcy: 
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.       
ul. Kasprzaka 25C 
01-224  Warszawa 

5272706082 

na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego, w drodze Polecenia Zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań 
w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesłanymi mi fakturami/rachunkami. 

Nazwa i dokładny adres Właściciela rachunku bankowego:   Dokładny adres punktu poboru: 

telefon:     e-mail: 

Nr rachunku bankowego: 

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy: 

Identyfikator płatności: 

Wypełnia PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego w drodze Polecenia Zapłaty z tytułu moich 
zobowiązań wobec ww. wierzyciela. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

Nazwa i adres wierzyciela: Identyfikator sprzedawcy: 
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.       
ul. Kasprzaka 25C 
01-224  Warszawa 

5272706082 

na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego, w drodze Polecenia Zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań 
w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesłanymi mi fakturami/rachunkami. 

Nazwa i dokładny adres Właściciela rachunku bankowego:    Dokładny adres punktu poboru: 

telefon:    e-mail: 

Nr rachunku bankowego: 

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy: 

Identyfikator płatności: 

Wypełnia PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego w drodze Polecenia Zapłaty z tytułu moich 
zobowiązań wobec ww. wierzyciela. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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