
UDD/... /... /... *  
Zgoda do obci ążania rachunku 

Niniejszym wyrażam zgodę 
Nazwa i adres odbiorcy 
Telefonia DIALOG Sp. z o.o. 
ul. Strzegomska 142 a, 54-429  Wrocław  

Identyfikator odbiorcy 
 6 9 2 1 9 9 0 8 1 6 

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

Nazwa i dokładny adres Klienta (płatnika) 
 
 

Numer rachunku bankowego Klienta (płatnika)- 26 cyfr 

                                
 

Nazwa i adres wraz z kodem pocztowym banku prowadzącego rachunek bankowy Klienta (płatnika) 

                                       
 

Identyfikator płatności : 
/wypełnia Telefonia Dialog     

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. odbiorcy. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
    Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne, wyrażam zgodę na  przetwarzanie przez 
Telefonię Dialog Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu realizacji płatności za świadczone 
usługi oraz na udostępnienie tych danych właściwemu bankowi. 
 
    
(miejscowo ść i data)                                               (podpis płatnika - posiadacza rachunku bankowego) 
 

O
trzym

uje odbiorca 
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Niniejszym wyrażam zgodę 
Nazwa i adres odbiorcy 
Telefonia DIALOG Sp. z o.o. 
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Identyfikator płatności : 
/wypełnia Telefonia Dialog          

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. odbiorcy. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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usługi oraz na udostępnienie tych danych właściwemu bankowi. 
 
    
(miejscowo ść i data)                                               (podpis płatnika- posiadacza rachunku bankowego) 
 
 

O
trzym

uje bank płatnika 

  
 
 

 



 
 

Jak wypełni ć druki Polecenia Zapłaty? 
 
 

 
1 .Druk "Zgody do obciążania rachunku" występuje w dwóch egzemplarzach: jeden przeznaczony 
jest dla odbiorcy (Telefonii Dialog Sp. z o.o.), drugi dla Państwa banku. 
 
2.Prosimy o wypełnienie pól: 
 
- Nazwa i dokładny adres Klienta (płatnika) - prosimy o wpisanie 
imienia, nazwiska (lub nazwy firmy) oraz adresu stałego zameldowania (lub siedziby firmy)  
- Numer rachunku bankowego Klienta (płatnika),  
- Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy Klienta (płatnika). 
 
Bardzo wa żne - prosimy pami ętać o zło żeniu podpisu 
w polu "podpis płatnika - posiadacza rachunku banko wego". 
 
3.Po wypełnieniu druków prosimy o przesłanie ich listownie na adres: 
 
Telefonia DIALOG sp. z o.o. 

Dział Rozliczeń Abonenckich i Windykacji 

ul. Strzegomska 142 a,  

54-429 Wrocław 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


