OKI.3.B

OŚWIADCZENIE O WYBORZE GRUPY TARYFOWEJ
W UMOWIE NR

Z DNIA

Formularz przeznaczony jest do wyboru / zmiany grupy taryfowej w ramach grup taryfowych o tej samej wartości poboru
paliwa gazowego (np. możliwa zmiana z W-1.1 na W-1.2, natomiast niemożliwa zmiana z W-1.1 na W-2.2)
(Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku wypełniania odręcznego, proszę pisać drukowanymi literami)

Dane Klienta:
Imię
Nazwisko
lub nazwa
Numer ewidencyjny odbiorcy
PESEL1
NIP2
Telefon kontaktowy3

Adres punktu poboru paliwa gazowego:
Ulica, numer domu / lokalu
Kod pocztowy, miejscowość

Oświadczam, że z dniem

deklaruję wybór / zmianę grupy taryfowej na:
grupa taryfowa

Jednocześnie, zobowiązuję się do podania odczytu stanu gazomierza na ostatni dzień
obowiązywania dotychczasowej grupy taryfowej (nie dotyczy nowozawieranych umów
kompleksowych).
Zostałam(em) poinformowana(y), że:
a) zmiana grupy taryfowej obowiązywać będzie od pierwszego dnia następnego miesiąca, jeżeli
deklaracja została złożona do 20 dnia bieżącego miesiąca,
b) zmiana grupy taryfowej obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po
następnym miesiącu, jeżeli deklaracja została złożona po 20 dniu bieżącego miesiąca,
c)

w przypadku nowozawieranych umów kompleksowych, wybór grupy taryfowej obowiązywać będzie
od dnia rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego.

d) w przypadku wyboru grupy taryfowej z oznaczeniem „12T”odbiorca dokonuje odczytu stanu gazomierza
w wybranym przez siebie dniu jeden raz w miesiącu i przekazuje PGNiG Obrót Detaliczny taki odczyt,
przy czym odczyt ten powinien być dokonany i przekazany do ostatniego dnia miesiąca. Za dzień
dokonania odczytu przyjmuje się dzień jego przekazania do PGNiG Obrót Detaliczny. W przypadku
nieprzekazania odczytu stanu gazomierza zostanie dokonane szacowanie zużycia paliwa gazowego
na ostatni dzień dla danego miesiąca.

Miejscowość, data

Czytelny podpis klienta

1. Dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
2. Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
3. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą. Uzupełnienie niniejszego
pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w celu ułatwienia
kontaktu z Panią/Panem w związku z wykonaniem umowy. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Pouczenie:
Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad rozliczania zawarte są w taryfie w zakresie obrotu paliwami gazowymi.
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