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PEŁNOMOCNICTWO
ODBIORCY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM DO ZAWARCIA REZERWOWEJ UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAŻY
I ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z zawarciem umowy kompleksowej z firmą Hermes Energy Group S.A. zwaną dalej „Sprzedawcą”,
Ja niżej podpisany(a) / My niżej podpisani:

1.
Imię i nazwisko
2.
1.
PESEL

2.
1.

Nr i rodzaj dokumentu tożsamości

2.

Numer PPE

zwany(a) / zwani dalej „Odbiorcą” przyłączonym do sieci dystrybucyjnej:

☐

Energa-Operator S.A.

☐

Enea Operator Sp. z o.o.

☐

Tauron Dystrybucja S.A.

☐

Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

☐

PGE Dystrybucja S.A.

zwaną dalej „OSD”, niniejszym upoważniam OSD do:
I.

Zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy rezerwowej umowy kompleksowej z firmą:

☐

Energa-Obrót S.A.

☐

Enea S.A.

☐

PGE Obrót S.A.

☐

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

☐

Innogy Polska S.A.

☐

Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.

☐

Inny: …………………………………...

zwaną dalej „Sprzedawcą rezerwowym”, w przypadku:
1. Trwałej lub przemijającej utraty przez Sprzedawcę lub przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, wskazany przez
Sprzedawcę, możliwości działania na Rynku Bilansującym,
2. Utraty przez Sprzedawcę możliwości świadczenia usługi kompleksowej,
3. Zakończenia świadczenia usługi kompleksowej zgodnie z IRiESD i niezgłoszenia lub nieskutecznego zgłoszenia do realizacji
OSD przez Sprzedawcę umowy kompleksowej zawartej z Odbiorcą, z zastrzeżeniem, że OSD nie jest uprawniony do zawarcia
rezerwowej umowy kompleksowej w sytuacji:
a. wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy, w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1,
ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, albo wydania przez sąd polubowny wyroku dotyczącego wstrzymania dostarczania na niekorzyść Odbiorcy lub wydania niekorzystnej dla Odbiorcy decyzji przez Prezesa URE,
b. wyprowadzenia Odbiorcy z Punktu Poboru Energii (PPE), tj. zakończenia na wniosek Odbiorcy świadczenia usługi kompleksowej wraz z fizycznym odłączeniem PPE od sieci OSD.
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II. Zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy rezerwowej umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii elektrycznej wykonującym na
obszarze działania OSD zadania sprzedawcy z urzędu, w przypadku gdy zaistniała którakolwiek z przyczyn wskazanych
w pkt. 1–3 powyżej, z zastrzeżeniem pkt. 3 lit. a) lub b), a:
1. Odbiorca nie wskaże Sprzedawcy rezerwowego; albo
2. Sprzedawca rezerwowy nie będzie mógł zrealizować rezerwowej umowy kompleksowej; albo
3. OSD wstrzymał realizację umowy zawartej z wybranym Sprzedawcą rezerwowym w zakresie przyjmowania zgłoszeń nowych
umów kompleksowych.
III. Żądania, w imieniu Odbiorcy, rozpoczęcia świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej przed upływem 14-dniowego okresu
odstąpienia od rezerwowej umowy kompleksowej zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, liczonego od dnia jej
zawarcia.

Odbiorca oświadcza, że został poinformowany o prawie do odstąpienia od rezerwowej umowy kompleksowej w terminie 14 dni od
dnia jej zawarcia.
Odbiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że:
1. po zawarciu rezerwowej umowy kompleksowej, realizacja tej umowy oraz spełnienie obowiązków wobec Odbiorcy, zgodnie
z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dokonywane są bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą rezerwowym
a Odbiorcą;
2. rezerwowa umowa kompleksowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje od dnia rozpoczęcia świadczenia rezerwowej
usługi kompleksowej;
3. rezerwowa umowa kompleksowa może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Odbiorcę w drodze oświadczenia złożonego Sprzedawcy rezerwowemu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia;
4. rezerwowa umowa kompleksowa ulega rozwiązaniu z dniem rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD, świadczenia usługi kompleksowej
albo sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą energii elektrycznej;
Odbiorca do czasu wejścia w życie rezerwowej umowy kompleksowej zachowuje prawo do wskazania innego Sprzedawcy rezerwowego poprzez udzielenie i przekazanie OSD, za pośrednictwem Sprzedawcy, nowego pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo upoważnia OSD do zawierania rezerwowej umowy kompleksowej ze Sprzedawcą rezerwowym lub ze sprzedawcą
wykonującym na obszarze działania OSD zadania sprzedawcy z urzędu wielokrotnie, w każdym przypadku zaistnienia przyczyn
wskazanych w pkt. I – III.
Pełnomocnictwo wygasa z chwilą poinformowania OSD o udzieleniu przez Odbiorcę nowego pełnomocnictwa Odbiorcy. Odbiorca
zwalnia OSD z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa po wygaśnięciu umocowania.
Odbiorca upoważnia OSD do udzielenia dalszego umocowania swoim pracownikom lub innym osobom, z którymi OSD łączy stosunek prawny, w zakresie objętym umocowaniem wynikającym z niniejszego pełnomocnictwa.

___________________________________
[miejscowość i data]

________________________________________
[podpis(y)]

