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Wniosek o utworzenie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) 

Kod Klienta  PESEL lub NIP  

Imię i nazwisko  

lub nazwa firmy  

Numer ostatniej 

faktury VAT 
 

Adres e-mail  

Adres zamieszkania  Numer telefonu  

 
Proszę o założenie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta i wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informacji w zakresie dostarczania wody i/lub 

odprowadzania ścieków w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2174 ze zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.  

□ Oświadczam, że jestem Klientem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu 

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta i akceptuję jego 

postanowienia (dostępny na stronie internetowej http://pwik.przemysl.pl)  

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Przemyślu, ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl, moich danych osobowych podanych powyżej, w celu realizacji 

usługi eBOK. 

 
……………………………………………… 

data 

……………………………………………… 

 czytelny podpis Klienta 

Ważne! 

Złożenie powyższych oświadczeń jest konieczne dla realizacji usługi eBOK. W razie ich 

niezłożenia usługa nie zostanie uruchomiona. 

Wyrażenie zgody na świadczenie usług w formie elektronicznej, jest jednoznaczne z 

rezygnacją z wystawiania faktur w formie papierowej. 
 

Po wypełnieniu i złożeniu wniosku w Biurze Obsługi Klienta do 7 dni zostanie założone konto eBOK oraz na podany we wniosku 

adres email dostaną państwo Login z Hasłem dostępu do serwisu. Przy pierwszym logowaniu użytkownik zostanie poproszony 

o zmianę hasła. 

 

 

PONIŻSZE DANE WYPEŁNIA PRACOWNIK PWIK SP. Z O.O. W PRZEMYŚLU 

 

Przyjęto dnia ……………………..……..…  

Sprawdzono prawidłowość wypełnienia wniosku oraz zweryfikowano przedłożone dokumenty. 
 

 
……………………………………………… 

czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie 

 

Przemyśl, dn.  


