
Formy Płatności - 
egzemplarz dla Fortum Power and Heat Polska Spółka z o.o.

Dane Właściciela rachunku bankoWego

Imię i nazwisko

Telefon

Adres zameldowania (ulica, numer domu, lokalu)

Kod pocztowy, miejscowość

Numer rachunku bankowego (proszę wpisać tylko cyfry)

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy

Identyfikator statusu prawnego Klienta (należy zaznaczyć [x] tylko jedną opcję)

  Osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej          Pozostali dłużnicy

Numer Klienta

Preferowany termin pierwszego obciążenia (mm-rrrr)

identyfikator ForTuM PoWer 
anD heaT PolSka SPÓłka Z o.o.:

niP 118-16-06-467

Formy Płatności - egzemplarz dla banku
Dzięki poniższym formularzom Klienci Fortum mogą korzystać z automatycznych płatności za usługi.
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Imię i nazwisko

Telefon

Adres zameldowania (ulica, numer domu, lokalu)

Kod pocztowy, miejscowość
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  Osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej          Pozostali dłużnicy

Numer Klienta

Preferowany termin pierwszego obciążenia (mm-rrrr)

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążanie przez Fortum Power and 
Heat Polska Spółka z o.o. ul. Antoniego  Słonimskiego 1a, 50-304 
Wrocław wskazanego rachunku bankowego, w drodze polecenia 
zapłaty, kwotami wynikajacymi z moich zobowiązań w umownych 
terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami.

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego
banku na obciążenie mojego rachunku bankowego w drodze polecenia 
zapłaty z tytułu moich zobowiązań umownych wobec Fortum Power 
and Heat Polska Spółka z o.o. Odwołanie zgody wymaga formy 
pisemnej, pod rygorem nieważności.

Data i podpis właściciela rachunku bankowego
(zgodny z kartą wzorów podpisów złożoną w banku)

identyfikator ForTuM PoWer 
anD heaT PolSka SPÓłka Z o.o.:

niP 118-16-06-467
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