PEŁNOMOCNICTWO
Ja, niżej podpisany
Imię i Nazwisko:
Miejsce i adres zamieszkania:
Miejscowość:
Ulica:

nr budynku:

Kod pocztowy:

-

P E S E L:

nr lokalu:

poczta:
nr telefonu:

Dok. tożsamości:

seria i nr:

wydany przez:

dnia:

-

-

e-mail:
dalej „Mocodawca”, udzielam pełnomocnictwa:
spółce Novum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, kapitał zakładowy w wysokości
31.000.000 zł (wpłacony w całości), NIP: 9491924705; REGON: 152185875, (dalej „ Novum S.A.”)
do dokonywania, w imieniu i na rzecz Mocodawcy, w odniesieniu do następujących nieruchomości, obiektów i lokali:
A.

miejscowość, adres i kod pocztowy
B.

miejscowość, adres i kod pocztowy
C.

miejscowość, adres i kod pocztowy
zwanych dalej łącznie „Miejscami Dostarczania”, następujących czynności:
1. wypowiedzenia umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umów kompleksowych) dotychczas obowiązujących dla
Miejsc Dostarczania, w trybie przewidzianym przez te umowy i powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
2. zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy
kompleksowej) zawartej przez Mocodawcę z Novum S.A. dla Miejsc Dostarczania,
3. złożenia do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosków o zawarcie lub zmianę umów pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oraz Mocodawcą o świadczenie
usług dystrybucji dla Miejsc Dostarczania, jak również do zawarcia lub zmiany tych umów, a w szczególności do :
(i) odebrania, w imieniu Mocodawcy, od Operatora Systemu Dystrybucyjnego informacji i potwierdzeń wymaganych na podstawie art. 12 i 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta w odniesieniu do umów Operatora Systemu Dystrybucyjnego z Mocodawcą o świadczenie usług dystrybucji dla Miejsc Dostarczania; a w sytuacji gdy Mocodawca złożył
żądanie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość/umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w umowie
sprzedaży energii elektrycznej dla domu zawartej z Novum S.A.
(ii) złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, w imieniu Mocodawcy, oświadczenia zawierającego żądanie wykonywania usługi dystrybucji energii elektrycznej przed upływem
terminu do odstąpienia, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
4. udzielenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego upoważnienia (z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom zatrudnionym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego)
do zawarcia w imieniu Mocodawcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym/awaryjnym (tzw. „umowy sprzedaży rezerwowej”) w przypadku zaprzestania
dostarczania tej energii przez Novum S.A.,
5. złożenia do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosku o udostępnienie Novum S.A. rzeczywistych danych pomiarowych odczytanych dla Miejsc Dostarczania w okresie
jednego roku poprzedzającego datę udzielenia niniejszego pełnomocnictwa oraz odbioru tych danych od właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
6. cofania oraz zmiany oświadczeń woli złożonych uprzednio na podstawie punktów 1-4 powyżej.

Pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieokreślony ( do odwołania )
Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia Novum S.A. do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w niniejszym pełnomocnictwie.

Data i podpis Odbiorcy (Mocodawcy)

BIURO OBSŁUGI KLIENTA, UL. PRZEMYSŁOWA 1, 07-411 RZEKUŃ, INFOLINIA 801 048 048

Ponadto, oświadczam, ze posiadam następujące tytuły prawne do nieruchomości, obiektów i lokali w Miejscach Dostarczania wskazanych w punktach od A do C powyżej:
A. w zakresie Miejsca Dostarczania o adresie: ___________________________________________________________________________
(miejscowość, adres i kod pocztowy)
posiadam tytuł prawny w postaci (właściwe zaznaczyć):
prawa własności,
prawa użytkowania wieczystego,
umowy najmu,
umowy dzierżawy,
umowy użyczenia,
decyzji administracyjnej wydanej przez :
na innej podstawie :
B. w zakresie Miejsca Dostarczania o adresie: _____________________________________________________________________________
(miejscowość, adres i kod pocztowy)
posiadam tytuł prawny w postaci (właściwe zaznaczyć):
prawa własności,
prawa użytkowania wieczystego,
umowy najmu,
umowy dzierżawy,
umowy użyczenia,
decyzji administracyjnej wydanej przez :
na innej podstawie :
C. w zakresie Miejsca Dostarczania o adresie: _____________________________________________________________________________
(miejscowość, adres i kod pocztowy)
posiadam tytuł prawny w postaci (właściwe zaznaczyć):
prawa własności,
prawa użytkowania wieczystego,
umowy najmu,
umowy dzierżawy,
umowy użyczenia,
decyzji administracyjnej wydanej przez :
na innej podstawie :
Oświadczam, że w ramach tytułów prawnych wskazanych powyżej mogę pobierać energię elektryczną do zasilania urządzeń elektrycznych zainstalowanych w nieruchomościach, obiektach i lokalach we wszystkich Miejscach Dostarczania wskazanych powyżej. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może
spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.

Data i podpis Odbiorcy (Mocodawcy)
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z pózn. zm.) wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Novum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, moich danych osobowych podanych w Umowie, w tym
w Załącznikach do Umowy, w celach marketingowych produktów i usług innych podmiotów, oferujących je za pośrednictwem Sprzedawcy, w tym prowadzenia badań opinii
publicznej, promocji, konkursów. Na zasadach przewidzianych przepisami powyższej ustawy, Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Zbieranie danych odbywa sie na zasadzie pełnej dobrowolności.

Data i podpis Odbiorcy (Mocodawcy)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Novum S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, informacji handlowych w rozumieniu ustawy
z dn.18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr. 144, poz. 1204).

Data i podpis Odbiorcy (Mocodawcy)
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