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ZMLUVA o združených službách dodávky elektriny a plynu

ŽIADOSŤ O ZMENU ODBERATEĽA NA ODBERNOM MIESTE - KATEGÓRIA DOMÁCNOSŤ - PREPIS - ELEKTRINA
DODÁVATEĽ: (QHUJLHDV
1.3RG.DOYiULRX
Pôvodný odberateľ
7RSRĐþDQ\
=DStVDQiY2EFKRGQRP UHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX
1LWUDRGGLHO 6DYORåND      1

Priezvisko a meno

Zákaznícke číslo

2.ODBERATEĽ
Trvalé bydlisko
0HQR)LUPD

Ulica
'iWXPQDURGHQLD

Číslo.or./popisné

TRVALÉ BYDLISKO / SÍDLO FIRMY

Obec

PSČ

E-mail

Telefón

3. Adresa odberného miesta

24Z
EIC odberného miesta (povinný údaj – údaj je uvedený na vyúčtovacej faktúre za dodávku elektriny)

Ulica

Číslo.or./popisné

Obec

PSČ

4. Korešpondenčná adresa na zaslanie faktúry ukončeného odberu (nevypĺňa sa, ak je zhodná s adresou Bydliska)
Ulica

Číslo.or./popisné

Obec

PSČ

Číslo účtu na zaslanie preplatku
IBAN

BIC (SWIFT)

5. Dôvod ukončenia zmluvy
Úmrtie odberateľa
Predaj nehnuteľnosti
Ukončenie nájomnej zmluvy
Iný dôvod

6. Nový odberateľ
Priezvisko a meno

Dátum narodenia

7. Trvalé bydlisko
Ulica

Číslo.or./popisné

Obec

PSČ

ýtVORPHUDGOD

9DUHQLH7Ò9.~UHQLH3UHGSRNODGDQiVSRWUHED

E-mail

Telefón

8. Korešpondenčná adresa (nevypĺňa sa, ak je zhodná s adresou Bydliska)
Ulica

Číslo.or./popisné

Obec

PSČ

9. Stav meradla ku dňu zmeny
Stav elektromera ku dňu zmeny		

Číslo elektromera

Dátum požadovanej zmeny na OM

10. Platobné podmienky (výber označte X)
Dohodnutý druh sadzby dodávky elektriny

DD1

Cyklus preddavkových platieb

Mesačne

DD2

DD3

DD4

Štvrťročne

Predpokladaná ročná výška spotreby

DD5

DD6

Polročne

DD7

DD8

Ročne

kWh

Spôsob úhrady faktúr
Poštová poukážka
SIPO
Evidenčné číslo

Prevod z účtu
Číslo účtu/kód banky (resp. IBAN)

BIC (SWIFT)

Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje:
a) pravdivosť vyššie uvedených údajov;
b) súhlas k spracovaniu svojich vyššie uvedených osobných údajov v informačných systémoch dodávateľa elektriny v rozsahu potrebnom na výkon
činností podľa udeleného povolenia na podnikanie v energetike, ako aj pre marketingové účely, a to na dobu do uzavretia zmluvy o dodávke
elektriny, ako aj na celú dobu platnosti tejto zmluvy. Udelený súhlas má žiadateľ právo kedykoľvek písomne odvolať.
c) súhlas k poskytnutiu osobných údajov tretím stranám, pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností vyplývajúcich
zo zmluvy o dodávke elektriny.
Dokladmi, ktorými je možné preukázať uvedené skutočnosti sú napr:
- v prípade zmeny vlastníka nehnuteľnosti: rozhodnutie príslušnej správy Katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva, kúpno-predajná
fgzmluva,
- výpis z katastra nehnuteľností,
- v prípade ukončenia nájmu dojednaného so samosprávnym orgánom: úradné potvrdenie vydané úradom miestnej samosprávy,
- v prípade úmrtia: úmrtný list.

Dátum

Podpis pôvodného odberateľa

Žiadosť prijatá dňa

Žiadosť prijal (čitateľné meno)

Dátum

Podpis nového odberateľa

Žiadosť prijal (podpis)

