
Miejscowość, data: .....................................………...

FORMULARZ - 
WSTĄPIENIE W PRAWA I OBOWIĄZKI ZMARŁEGO ABONENTA

będącego stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z  ……………………………….………… ,
zwanym dalej „Dostawcą usług”) w dniu ………………..………… nr …………..………… (zwaną dalej „Umową”).

NOWY ABONENT (wstępujący w prawa i obowiązki):
imię, nazwisko/Firma  ……………………………………………………………………………………….……..
nr Pesel/NIP ………………………………………………………………………………..……………………….
adres korespondencyjny …………………………………………………………………………………………..
nr telefonu………………………………………………….. adres e-mail: ……………………………………….

1. Nowy Abonent wyraża zgodę na przejęcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, zawartej z:
imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………...
adres instalacji: …………………………………………………………………………………....
zwanym dalej „Dotychczasowym Abonentem”.

2. Wstąpienie przez Nowego Abonenta w prawa i obowiązki Dotychczasowego Abonenta, następuje od daty podpisania
niniejszego dokumentu, po wcześniejszym okazaniu aktu zgonu Dotychczasowego Abonenta, pod warunkiem wyrażenia
zgody przez Dostawcę usług, o której mowa w pkt 7.
3. Nowy Abonent zobowiązuje się do uregulowania zaległych należności wynikających z Umowy w kwocie: ……………
4. Nowy Abonent oświadcza,  że od dnia podpisania niniejszego dokumentu wstępuje we wszelkie prawa i  obowiązki
wynikające z Umowy, na tych samych warunkach, na jakich została ona zawarta przez Dotychczasowego Abonenta (w tym
na warunkach  promocyjnych,  jeśli  na  takich  warunkach  została  zawarta  Umowa),  a  Dostawca  usług zobowiązuje  się
świadczyć Usługi zgodnie z tymi warunkami.
5.  Z  tytułu  wstąpienia  w  prawa  i  obowiązki  Dotychczasowego  Abonenta,  Nowy  Abonent  ponosi  opłatę  zgodne  z
Cennikiem zamieszczonym na stronie  internetowej  Dostawcy usług.  Opłata  za  dokonanie  cesji  zostanie  doliczona  do
pierwszej faktury VAT wystawionej na rzecz Nowego Abonenta.
6. Dostawca usług może zobowiązać Nowego Abonenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów celem weryfikacji
jego wiarygodności tożsamości lub wiarygodności płatniczej.
7.  Wstąpienie  w  prawa  i  obowiązki  Dotychczasowego  Abonenta  przez  Nowego  Abonenta  nastąpi  pod  warunkiem
wyrażenia pisemnej zgody przez Dostawcę usług, przekazanej Nowemu Abonentowi osobiście w Biurze Obsługi Klienta
lub przesłanej na adres korespondencyjny Nowego Abonenta wskazany powyżej. 
8. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
9. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

___________________________

Podpis Nowego Abonenta

WYPEŁNIA UPOWAŻNIONY PRACOWNIK DOSTAWCY USŁUG (w przypadku, gdy formularz został 
przyjęty w BOK):

Działając w imieniu Dostawcy usług, potwierdzam:

□ okazanie dokumentu aktu zgonu Dotychczasowego Abonenta;

□ zgodność danych Nowego Abonenta z okazanym dowodem tożsamości: …………..

_____________________________________________________
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej przez Dostawcę usług



Tabela z oświadczeniami i wnioskami Abonentów – w razie wyrażenia zgody, proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat
w polu zgody

1. □ Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w postaci numeru telefonu w związku ze świadczonymi Usługami.

(Wyrażenie zgody jest niezbędne, jeśli życzą sobie Państwo abyśmy w sprawie wykonywania Umowy kontaktowali się z Państwem
na numer kontaktowy wskazany w Umowie) 

2. DOTYCZY UMÓW ZAWARTYCH W FORMIE PISEMNEJ (poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Umowie)

(Zasadą jest że poinformujemy Państwa o zmianach w taki sposób w jaki została zawarta – np. jeśli podpisali Państwo Umowę
własnoręcznym podpisem,  będziemy Państwa informować o każdej  zmianie  listownie.  Wyrażenie  powyższej  zgody  przyśpieszy
komunikację z Państwem a dodatkowo zniweluje ilość drukowanych dokumentów co wpłynie pozytywnie na środowisko)

□ Wnoszę o przesyłanie mi informacji o zmianach warunków umowy, regulaminu oraz Cennika w formie elektronicznej - na
mój adres poczty email podany w umowie lub na internetowe konto EBOK.

□ Wnoszę o przesyłanie mi informacji o danych kontaktowych, zmianie nazwy, adresu poczty elektronicznej oraz numerze telefonu
Operatora w formie elektronicznej - na mój adres poczty email podany w umowie lub na internetowe konto EBOK

3. DOTYCZY UMÓW ZAWARTYCH TELEFONICZNE, MAILOWO LUB PRZEZ EBOK 

(Zasadą jest że poinformujemy Państwa o zmianach w taki sposób w jaki została zawarta – np. umowa została zawarta mailowo, o
zmianach poinformujemy Państwa także mailowo. Wyrażenie powyższej zgody odniesie ten skutek, że poinformujmy Państwa o
zmianach w formie pisemnej, na papierze)

□ Wnoszę o przesyłanie mi informacji  o zmianach warunków umowy, regulaminu oraz Cennika na adres korespondencyjny
wskazany w Umowie.

□ Wnoszę o przesyłanie mi informacji o danych kontaktowych, zmianie nazwy, adresu poczty elektronicznej oraz numerze telefonu
Operatora w formie elektronicznej – na adres korespondencyjny wskazany w Umowie

4.  □ Wnoszę o dostarczenie mi potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany w
Umowie adres poczty elektronicznej.

(Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale umożliwi rozpatrzenie reklamacji drogą elektroniczną a nie listowną)

5. □ Wnoszę o wykonanie instalacji  i  aktywacji  usługi  oraz rozpoczęcie świadczenia  usługi  przed upływem czternastodniowego
terminu do odstąpienia przeze mnie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Operatora. (dotyczy umów zawartych przez
konsumenta na odległość lub poza lokalem Operatora)

(Wyrażenie zgody jest dobrowolne)

6. □ Wyrażam zgodę  na  umieszczenie  moich  danych  osobowych  w  postaci  numeru  abonenta,  imienia  i  nazwiska  oraz  nazwy
miejscowości  oraz  ulicy  w  miejscu  zamieszkania  w książkach  telefonicznych  oraz  w informacji  o  numerach  telefonicznych.
(dotyczy osób fizycznych) 

(Wyrażenie zgody jest dobrowolne)

7. DOTYCZY ZGÓD MARKETINGOWYCH -  AKCEPTACJA WSZYSTKICH SKUTKUJE NALICZENIEM RABATU
DO KAŻDEJ FAKTURY W WYSOKOŚCI 5 ZŁ (niniejsza zgoda aktualizuje zgodę Dotychczasowego Abonenta wyrażoną
w Preambule Umowy) 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych w tym dla prezentacji
nowych  produktów  i  nowych  usług  przez  Operatora  oraz  podmioty  powiązane  z  Operatorem,  w  tym  za  pomocą  urządzeń
końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących przy użyciu poczty e-mail, wiadomości tekstowych SMS lub MMS oraz
konta EBOK.  

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie.

□ Wyrażam  zgodę  na  przesyłanie  informacji  marketingowych  związanych  ze  świadczonymi  przez  Operatora  usługami  i
produktami, za pomocą urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w tym przy użyciu poczty e-mail,
wiadomości tekstowych SMS lub MMS oraz konta EBOK.

8. DOTYCZY FAKTUR ELEKTRONICZNYCH -  AKCEPTACJA SKUTKUJE NALICZENIEM RABATU DO KAŻDEJ
FAKTURY W WYSOKOŚCI 5  (niniejsza zgoda aktualizuje zgodę Dotychczasowego Abonenta wyrażoną w Preambule
Umowy) 

(Zasadą jest,  że fakturę dostarczamy Państwu w formie papierowej na adres wskazany w Umowie. Wyrażenie poniższej zgody
odniesie ten skutek, że dostarczymy Państwu fakturę na EBOK oraz przyznamy rabat w wysokości 5 zł do każdej faktury)

□ Stosownie do brzmienia art.106 n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 54, poz.
535 z późn. zm.)  wyrażam zgodę na udostępnienie faktur drogą elektroniczną za pośrednictwem EBOK, z którego może zostać
pobrana przez Abonenta, z uwzględnieniem rabatu z tego tytułu w wysokości 5 zł miesięcznie.

_____________________________

Podpis Nowego Abonenta


