ОD 08.05.00-4

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД
„Всекидневна грижа за Вас”
“ВиК” ЕООД – Пловдив
Вх.№.......................................
............................../20….год.

ДО
Г-Н УПРАВИТЕЛ
“ВиК” – ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ПРИХВАЩАНЕ НА СУМА ЗА ПЛАТЕНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
от...........................................................................................................................................................,
/три имена, фирма/

ЕГН/ЕИК...................................., представлявано от ……................................................................,
Лична карта № .........................., изд. ................................, от ..........................................................,
с адрес гр./с./ ............................., ул. ..................................................................................... № ........,
ИН по ЗДДС: ............................., тел.: ………..................., ел. поща: ....……………………….....,
в качеството си на ................................................................................................................................
/собственик, представител, титуляр на партида/

Зявявам изричното си желание да ми бъде възстановена/прихваната сумата за заплатени ВиК
услуги в размер на ............... лв., /…….………......………………………………………/, поради:
/словом/

Многократно плащане на задължение (дублирано плащане)
Плащане на чуждо задължение (чуждо плащане)
Протокол за кредитно известие (надчетен водомер, задължението е платено от абоната)
Приложение: Документ оригинал за извършеното плащане № ......................./.........................

□
□
□
□

/касов бон, банков ордер, ордер от платежен оператор/

Моля сумата да ми бъде: възстановена на каса □, прихваната от следващо задължение □.
Сумата се възстановява на касата на “ВиК” ЕООД – Пловдив на адрес гр. Пловдив, бул. “6-ти септември” 250, след 15 дни от
датата на подаване на заявлението за възстановяване на платено задължение.
Декларирам, че получих екземпляр и/или съм запознат/а с Информационен лист за защита на личните данни на „ВиК” ЕООДПловдив.
Уведомен съм, че посочените от мен лични данни се обработват от “ВиК” ЕООД – Пловдив за сключване и изпълнение на договор
(Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите) или при преддоговорни отношения, изпълнение на нормативни
задължения, за легитимни интереси на администратора или на трета страна (съгласно чл. 6, параграф 1 б. „б” – „е” от Регламент
(ЕС) 2016/679 и указания на КЗЛД във връзка със случаите, когато не се изисква съгласие).

Дата: .................................
гр. Пловдив

Заявител: .....……………………..
/подпис, печат на фирмата/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ПРИХВАЩАНЕ НА СУМА /попълва се служебно/
Абонатен номер: ……………………………
Водомерен номер: ……………….……………..
Сума ................................... лв. /........................................................................................................./,
/словом/

Сумата се възстановява на основание:
Многократно плащане на задължение (дублирано плащане)
□
Плащане на чуждо задължение (чуждо плащане)
□
Протокол за кредитно известие (надчетен водомер, задължението е платено от абоната)
□
Сумата не се възстановява/прихваща на основание:
………………………………………………………………………………………………………….
Дата: ........................ Отг. оператор: ………...................................................................…………..
/три имена,подпис/

Дата:......................... Р-л РКП: ……………....................................................................…………..
/три имена,подпис/

Пловдив, бул. „Шести септември” 250, тел. +359 32 605 660, факс +359 32 626 403,
web: http://www.vik.bg, e-mail: vik@vik.bg

