Zgłoszenie
1)

umowy sprzedaży energii elektrycznej

Miejscowość

dzień

miesiąc

zs-tpa

rok

I. DANE SPRZEDAWCY
nazwa
Sprzedawcy
kod
Sprzedawcy
kod nadany przez ENEA Operator (w przypadku kiedy został nadany taki kod)
albo stosuje się kod nadany przez OSP

II. NAZWA SPRZEDAWCY REZERWOWEGO
sprzedawca rezerwowy inny niż sprzedawca wskazany w pkt. I

III. DANE ODBIORCY
imię i nazwisko /
nazwa Odbiorcy
dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania / zameldowania, PESEL / nr paszportu
dla pozostałych podmiotów: pełna nazwa firmy, siedziba i adres firmy, NIP

PESEL / nr paszportu

2)

NIP

adres
Odbiorcy
ulica, osiedle, plac, itp.

kod pocztowy

nr lokalu

nr domu

miejscowość

IV. DANE PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE)
kod identyfikacyjny
PPE

PLENED
nr fabryczny licznika - wymagany
w przypadku braku kodu PPE

adres
PPE
ulica, osiedle, plac, itp.

kod pocztowy

nr domu / działki

miejscowość

Szanowny Kliencie, masz pytania?
Udzielimy odpowiedzi:
- telefonicznie - Call Center 61 850 40 00
- elektronicznie - e-mail: kontakt@operator.enea.pl
- w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

3)

nr lokalu

V. DATA ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY

miesiąc

dzień

rok

VI. PLANOWANA ILOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PPE4)

w MWh, z dokładnością
do 0,001 Mwh

VII. KOD MB, DO KTÓREGO MA BYĆ PRZYPISANY ODBIORCA

MB _

5)

_ E N E _

_

6)

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

Lista punktów poboru energii (PPE)

W imieniu i na rzecz Odbiorcy oraz nowego Sprzedawcy
Oświadczamy, że dane przedstawione w niniejszym zgłoszeniu odpowiadają stanowi faktycznemu.

....................................................................................
czytelny podpis lub podpis i pieczęć Sprzedawcy

....................................................................................
czytelny podpis lub podpis i pieczęć Odbiorcy

WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA (WYPEŁNIA ENEA OPERATOR)
pozytywna

negatywna

Uwagi/uzasadnienie negatywnej weryfikacji:

dzień

miesiąc

rok

....................................................................................
podpis i pieczęć przedstawiciela ENEA Operator

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz uzyskanych w związku z jego realizacją jest ENEA Operator Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań. Pani/Pana dane osobowe są
przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi
zmianami), w celu realizacji zgłoszenia oraz mogą być udostępniane innym podmiotom w tym celu.Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zgłoszenia.

OBJAŚNIENIA
1)

2)
3)
4)

5)

6)

zgłoszenie dotyczy jednej umowy sprzedaży energii elektrycznej i jest wypełniane przez Odbiorcę oraz przez nowego Sprzedawcę
z którym Odbiorca zawarł umowę sprzedaży
nr paszportu dotyczy obcokrajowców
wypełnia się w przypadku braku administracyjnego numeru budynku
planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej objętej umową sprzedaży w podziale na poszczególne punkty PPE w MWh,
z dokładnością do 0,001 MWh; w przypadku nie podania tej wartości lub gdy podana wartość odbiega od historycznego zużycia,
zostanie ona określona przez ENEA Operator i traktowana według takich samych zasad jak podana przez Odbiorcę i/lub
Sprzedawcę, wówczas ENEA Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki określenia tej wartości
kod MB jest to nadawany przez OSP kod Miejsca Bilansowania Energii Elektrycznej Rynku Bilansującego, w ramach którego jest
realizowane bilansowanie handlowe Odbiorcy
załącznik dołączany do zgłoszenia w przypadku, gdy zgłoszenie obejmuje więcej niż jedno PPE

