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Do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i/lub Paliwa Gazowego

EE nr             z dnia                               dalej „Umowa”

GAZ nr             z dnia               dalej „Umowa”

Zawarty w dniu   pomiędzy:

(Imię Nazwisko, adres)

(Numer Pesel)

a Fortum Marketing and Sales Polska Spółka Akcyjna, ul. Heweliusza 9, 80-890 
Gdańsk, Kapitał Zakładowy i wpłacony: 17 243 207 zł, NIP 7811861610, REGON 
301677244, KRS 0000378299, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wy-
dział Gospodarczy KRS, reprezentowaną przez: Macieja Kościńskiego
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DODATKOWA OFERTA PROMOCYJNA  
„Klient +”

(dalej w dokumencie jako „Oferta Promocyjna”)

§ 1
Niniejszym Odbiorca przystępuje do Dodatkowej Oferty Promocyjnej „Klient +” do 
Umowy EE i/lub Umowy GAZ (zależnie od wskazania dokonanego w nagłówku ni-
niejszego dokumentu) i z tego tytułu zostaje objęty następującymi dodatkowymi po-
stanowieniami:

I. PAKIET „Fortum Assistance”:
(Niniejsze znajdzie zastosowanie po zaznaczeniu TAK poniżej)

1. Niniejszym Klient wyraża zgodę na objęcie, Ochroną ubezpieczeniową na pod-
stawie Umowy Ubezpieczenia Grupowego w zakresie Fortum Marketing and 
Sales Polska S.A. zawartej pomiędzy Europ Assistance S.A. z siedzibą we Francji, 
Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers a Fortum Mar-
keting and Sales Polska S.A., z siedzibą w Gdańsku 80-890, ul. Jana Heweliusza 
9, oraz oświadcza, że został poinformowany, iż dane osobowe niezbędne do 
objęcia Ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy w zakresie realizacji pro-
gramu ubezpieczeniowego „Fortum Assistance” dla Klientów Fortum Marketing 
and Sales Polska S.A będą przekazane przez Fortum Marketing and Sales Polska 
S.A do Europ Assistance S.A., która jest administratorem jego danych osobo-
wych oraz do podmiotów, którymi Europ Assistance posługuje się przy świad-
czeniu usług objętych tą Umową oraz że ww. dane osobowe będą przetwarzane 
przez ww. podmioty dla potrzeb związanych z realizacją Umowy.

2. Odbiorca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami i warunkami przystąpienia, 
korzystania, rezygnacji oraz wygaśnięcia Ubezpieczenia zawartymi w Ogólnych 
Warunkach Umowy Ubezpieczenia („OWU Ubezpieczenia”). Pełna treść Polityki 
Informacyjnej dotyczącej ochrony prywatności i danych osobowych dostępna 
jest na stronie: www.fortum.pl/obowiązek-informacyjny. Zachęcamy do za-
poznania się z pełną informacją.

3. Niezależnie od postanowień OWU Ubezpieczenia, ustala się następujące zasa-
dy wygaśniecia Ubezpieczenia:
a. w wariancie „Energia Elektryczna + Gaz Ziemny” (zgodnie z Ofertą Pro-

mocyjną, który objęty jest Odbiorca):
• rozwiązanie lub wygaśnięcia obydwu umów (tj. Umowy EE i Umowy 

GAZ) jest równoznaczne z rezygnacją z Ubezpieczenia,
• rozwiązanie lub wygaśnięcia Umowy EE jest równoznaczne z rezy-

gnacją z Ubezpieczenia,
• rozwiązanie lub wygaśnięcia Umowy GAZ nie powoduje utraty 

Ubezpieczenia.
b. w wariancie „Energia Elektryczna” (zgodnie z Ofertą Promocyjną, który 

objęty jest Odbiorca)
• rozwiązanie lub wygaśnięcia Umowy EE jest równoznaczne z rezy-

gnacją z Ubezpieczenia.
c. w wariancie „Gaz Ziemny” (zgodnie z Ofertą Promocyjną, który objęty 

jest Odbiorca)
• rozwiązanie lub wygaśnięcia Umowy GAZ jest równoznaczne z re-

zygnacją z Ubezpieczenia.
4. Na warunkach, w zakresie i w okresie wskazanych w OWU Ubezpieczenia, 

Klient jest uprawniony do skorzystania z dodatkowych elementów Ubezpiecze-
nia m.in.: Informacja o sieci usługodawców, Infolinia remontowo-budowlana, 
Opieka nad dziećmi, Opieka nad zwierzętami, Korepetycje, Infolinia prawna.

5. Opłata za dodatkowe czynności wskazana w punkcie 7 poniżej dotyczy obsługi 
procesów związanych z realizacją usługi kompleksowej, innych usług, produktów 
lub z dodatkowymi czynnościami realizowanymi przez Fortum w ramach rozsze-
rzenia Oferty Promocyjnej, w szczególności obejmuje dokonywanie rozliczeń, 
utrzymanie, aktualizację i raportowanie baz danych i zasobów informatycznych 
związanych z rozliczeniami w ramach rozszerzonej Oferty Promocyjnej („Opłata 
za Dodatkowe Czynności”)

6. Z tytułu przystąpienia do Oferty Promocyjnej Odbiorca będzie ponosił wyłącz-
nie opłaty wskazane poniżej. W pozostałym zakresie rozliczenia z tytułu Umowy 
EE i/lub Umowy GAZ pozostają niezmienione. 

7. Czy Odbiorca chce skorzystać z powyższej możliwości objęcia usługą Home 
Assistance (wybranie opcji TAK oznacza zgodę, że Odbiorca będzie ponosił 
następującą opłatę):
a. Poniższe znajduje zastosowanie jeżeli Odbiorca posiada Umowę GAZ 

zgodnie ze wskazaniem w nagłówku niniejszego dokumentu):

Opłata za Dodatkowe Czynności* [brutto]

Grupa Taryfowa OSD W-1.1, W-1.2, W-2.1, W-2.2, W-3.6, W-3,9, W-4

Stawka [zł/m-c] 6,99
* Odbiorcy, który posiada jednocześnie Umowę EE i Umowę GAZ udziela się 100% rabatu na ww. Opłatę za Dodatkowe 
Czynności realizowane w ramach Oferty Promocyjnej.

Opłata handlowa [brutto]

Stawka [zł/m-c]

b. Poniższe znajduje zastosowanie jeżeli Odbiorca posiada Umowę EE zgod-
nie ze wskazaniem w nagłówku niniejszego dokumentu):

 TAK                 NIE

II. PAKIET „Gwarancja Obniżenia Ceny”:
(Niniejsze znajdzie zastosowanie po zaznaczeniu TAK poniżej)

1. Jeśli w okresie obowiązywania Umowy dla Energii Elektrycznej, sprzedawca 
z urzędu właściwy terytorialnie dla PPE Odbiorcy („Sprzedawca z Urzędu”) obni-
ży w taryfie – zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – cenę 
energii elektrycznej dla grupy taryfowej właściwej dla Odbiorcy poniżej ceny 
wynikającej z Umowy dla Energii Elektrycznej (w przypadku grup taryfowych 
wielostrefowych warunek ten dotyczy ceny we wszystkich strefach czasowych 
takiej grupy taryfowej), Fortum na wniosek Odbiorcy, wysłany pismem na adres 
siedziby Fortum lub wysłany poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie 
www.fortum.pl/strefa-klienta, będzie obniżał cenę do poziomu zapropono-
wanego przez Sprzedawcę z Urzędu w tej taryfie. Obniżona cena będzie obo-
wiązywać od następnego okresu rozliczeniowego następującego po okresie, 
w którym Fortum otrzymało wniosek Odbiorcy, do końca okresu obowiązywania 
taryfy sprzedawcy z urzędu, z którego wynika obniżona cena.

2. Czy Odbiorca chce skorzystać z powyższej możliwości obniżania ceny do 
poziomu określonego w taryfie Sprzedawcy z Urzędu? (wybranie opcji TAK 
oznacza zgodę na doliczenie do opłaty handlowej kwoty 4,99 zł brutto mie-
sięcznie):

 TAK                 NIE

III. Pakiet „Gwarancja zielonej energii”:
(Niniejsze znajdzie zastosowanie po zaznaczeniu TAK poniżej)

W ramach Pakietu Gwarancji Zielonej Energii Fortum zobowiązuje się:
1. Dokonywać zakupu gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej 

w odnawialnym źródle energii, w ilości nie mniejszej niż zużycie roczne danego 
Odbiorcy, który uczestniczy w tym Pakiecie;

2. Odbiorca, który wybrał Pakiet Gwarancja Zielonej Energii, otrzyma od Fortum 
pisemne potwierdzenie w postaci Certyfikatu Zielonej Energii, który będzie 
stwierdzał, że Odbiorca przyczynia się do zakupu energii elektrycznej w odna-
wialnych źródeł energii w określonej ilości;

3. Sprzedawca każdego roku kalendarzowego zobowiązuje się do udzielenia 
wsparcia dla wybranej przez Odbiorców organizacji społecznej, w taki sposób, 
że w celu dokonania wyboru tej organizacji społecznej Sprzedawca raz w roku 
zorganizuje ankietę wśród Odbiorców, a następnie w oparciu o wyniki tej ankie-
ty, przekaże wybranej organizacji społecznej kwotę stanowiącą równowartość 
1/12 sumy opłat dokonanych przez Odbiorców uczestniczących w Pakiecie Gwa-
rancji Zielonej Energii w poprzednim roku kalendarzowym. Informacja dotyczą-
ca dokonanego wyboru organizacji społecznej oraz kwoty przekazanej tej or-
ganizacji wpłaty zostanie opublikowana na stronie internetowej www.fortum.pl

4. Czy Odbiorca chce skorzystać z opisanej powyżej Gwarancji Zielonej Energii? 
(wybranie opcji TAK oznacza zgodę na doliczenie do opłaty handlowej kwoty 
4,99 zł brutto miesięcznie):

 TAK                 NIE
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Osoba sporządzająca umowę
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DODATKOWA OFERTA PROMOCYJNA  
„Klient+”

(dalej w dokumencie jako „Oferta Promocyjna”)

Kto może skorzystać z oferty?

1. Z oferty „Rozliczenie na Żądanie” („Oferta”) może skorzystać Odbiorca spełnia-
jący łącznie następujące warunki:
a. jest osobą fizyczną zużywającą energię elektryczną wyłącznie na potrze-

by gospodarstwa domowego,
b. na dzień przystąpienia do Oferty jest stroną umowy kompleksowej z For-

tum na energię elektryczną („Umowa”),
c. na dzień przystąpienia do Oferty nie ma żadnych zaległości w płatno-

ściach wobec Fortum .
2. Z oferty wyłączeni są Odbiorcy korzystający z grupy taryfowej G12as oraz korzy-

stający z oferty promocyjnej „Darmowe Godziny”.

Zasady Oferty:

3. Odbiorca będzie mógł rozpocząć korzystanie z usługi po 5 dniach roboczych  
(za dni robocze Strony umowy będą uważały dni inne niż soboty oraz dni inne 
niż dni ustawowo wolne od pracy) od chwili akceptacji regulaminu oferty „Roz-
liczanie na żądanie”.

4. Odbiorca, który korzysta z Oferty, może przekazywać do Fortum samodziel-
nie odczytane dane dotyczące zużycia energii elektrycznej, nie częściej niż 
raz w miesiącu kalendarzowym jednak odstęp pomiędzy kolejnymi odczytami 
powinien wynosić min. 14 dni,  zaś Fortum zobowiązane jest wystawić fakturę 
rozliczeniową w oparciu o przekazane dane zgodnie z dalszymi punktami ni-
niejszego regulaminu.

5. Stan licznika, w zaokrągleniu do pełnych kWh, należy podawać telefonicznie 
pod nr +48 122 100 000. 

6. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania odczytów 
od Odbiorcy i niezwłocznie przesłana do Odbiorcy.

7. Z tytułu realizacji usługi wynikającej z Oferty do opłaty handlowej wynikającej 
z Umowy Odbiorcy miesięcznie zostanie doliczona dodatkowa kwota w wyso-
kości: 4,99 złotych brutto.

Zasady dokonywania rozliczeń:

8. Wszystkie wystawione i dostarczone harmonogramy płatności z bieżącego 
okresu rozliczeniowego wystawione Odbiorcy z terminem płatności przypadają-
cym po terminie przystąpienia przez niego do Oferty zostają anulowane. 

9. Jeśli Odbiorca posiada nadpłatę powstałą w wyniku wcześniejszych rozliczeń, 
przy kolejnym rozliczeniu nadpłata ta będzie podlegać zaliczeniu na poczet 
przyszłych należności , o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu.

10. Skorzystanie z usługi „Rozliczanie na Żądanie” nie zwalnia Odbiorcy z obowiąz-
ku udzielenia dostępu do licznika przedstawicielowi Operatora Systemu Dystry-
bucyjnego w celu dokonania odczytu.

11. W przypadku nieprzekazania danych pomiarowych przez Odbiorcę zgodnie 
z uprawnieniem wynikającym z Oferty, Fortum będzie wystawiał faktury rozli-
czeniowej zgodnie z warunkami Umowy. 

12. W przypadku, gdy odczyty Operatora Systemu Dystrybucyjnego wykażą, że  
rozliczenia z Odbiorcą były dokonywane w oparciu o zaniżone/zawyżone wska-
zania stanu licznika energii elektrycznej, Fortum uprawnione będzie do wysta-
wienia faktury VAT zgodnie z danymi wskazanymi przez właściwego Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego. W takim przypadku, Fortum może także zaprzestać 
rozliczania Odbiorcy w oparciu o zasady wynikające z Oferty w trybie natych-
miastowym.

13. Fortum ma prawo odmówić wystawiania faktur w oparciu o odczyt dokonany 
przez Odbiorcę zgodnie z Ofertą, jeżeli:
a. Odbiorca posiada zaległości w płatności z tytułu Umowy,
b. podany przez Odbiorcę stan licznika znacznie odbiega od średniej wielko-

ści zużycia energii elektrycznej w stosunku do ostatniego okresu rozlicze-
nia, mając na uwadze obecnie zgłaszany do rozliczenia okres,

c. podany przez Odbiorcę stan licznika jest niższy od poprzedniego.

Prawa Odbiorcy:

14. Odbiorcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Oferty w terminie 14 dni 
od dnia przystąpienia do niej (tj. akceptacji niniejszego regulaminu). 

15. Odbiorcy przysługuje prawo do rezygnacji z Oferty każdym czasie, przy czym 
usługa zostanie wyłączona na koniec miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dokonano zgłoszenia rezygnacji z usługi.

16. Czy Odbiorca chce skorzystać z opisanego powyżej Rozliczania na Żądanie? 
(wybranie opcji TAK oznacza zgodę na doliczenie do opłaty handlowej kwoty 
4,99 zł brutto miesięcznie):

 TAK                 NIE

§2
Prawa i obowiązki wynikające z Oferty Promocyjnej obowiązują od pierwszego dnia 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Odbiorca zaakcep-
tował warunki Oferty Promocyjnej.

Korzyści Oferty:

Aktywacja usługi uprawnia klienta do otrzymywania faktury VAT w dogodnym dla klienta czasie, niezależnie od okresu rozliczeniowego OSD.

Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 5 dni roboczych w oparciu o rzeczywisty odczyt stanu licznika dokonany w przekazany przez klienta.

Sprzedawca

IV. Pakiet „Rozliczanie na Żądanie”:
(Niniejsze znajdzie zastosowanie po zaznaczeniu TAK poniżej)
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