
 ŽÁDOST O VYPLACENÍ PŘEPLATKU 
PLYN 

Já, níže podepsaný (á), 

PSČ

ulice č. orientační č. popisné

obec, městská část

Příjmení, jméno, titul/obchodní firma 

Datum narození/IČ 

Trvalé  bydliště/sídlo

Kontaktní telefon a e-mail

……………………………………………………… ……………………………………………………
podpis                          podpis 

V dne

 prohlašuji, že jsem platil(a) zálohy a vyúčtování za zemní plyn v odběrném místě 
 v období od  do  účtované zákazníkovi  , který zemřel 
 dne  a tudíž v rozhodném období již prokazatelně nebyl odběratelem zemního plynu a že jsem oprávněn(a) přijmout
 přeplatek vzniklý za období  do  ve výši  Kč a tímto žádám o jeho 
vyplacení.  
  
Pokud se mé prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým, zavazuji se přijatou částku ihned vrátit Pražské plynárenské, a. s., se 
sídlem Praha 1  - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 60193492 a v plné výši uhradit případně vzniklou škodu 
oprávněnému do čtrnácti dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. 

 Zákazník za Pražskou plynárenskou, a. s. 

Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že jeho osobní údaje, které v souvislosti s touto žádostí předává, 
budou zpracovávány společností Pražská plynárenská, a.s. výhradně pro vyřízení této žádosti, a to s odkazem na oprávněné 
zájmy společnosti. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro tento účel a osobní údaje budou zpracovávány po dobu 
nezbytně nutnou, nejdéle po dobu 1 roku. Další informace o zpracování osobních údajů je možné nalézt v dokumentu 
Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích 
Pražské plynárenské, a.s.

Pražská plynárenská, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337  
PP-26-046-18-1 
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obec, městská část
………………………………………………………
……………………………………………………
podpis 
                         podpis 
 , který zemřel 
 a tudíž v rozhodném období již prokazatelně nebyl odběratelem zemního plynu a že jsem oprávněn(a) přijmout
 Kč a tímto žádám o jeho 
vyplacení. 
 
Pokud se mé prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým, zavazuji se přijatou částku ihned vrátit Pražské plynárenské, a. s., se sídlem Praha 1  - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ 60193492 a v plné výši uhradit případně vzniklou škodu oprávněnému do čtrnácti dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. 
 Zákazník 
za Pražskou plynárenskou, a. s. 
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že jeho osobní údaje, které v souvislosti s touto žádostí předává, budou zpracovávány společností Pražská plynárenská, a.s. výhradně pro vyřízení této žádosti, a to s odkazem na oprávněné zájmy společnosti. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro tento účel a osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu 1 roku. Další informace o zpracování osobních údajů je možné nalézt v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.
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