
                                                                            Józefów, ………………………………….. 

OŚWIADCZENIE   

o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną,  których wystawcą jest Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego w Józefowie sp. z o.o. 

Dane sprzedawcy / wystawcy faktury:  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp.  z o.o. 05-420 

Józefów, ul. Zielona 2,   Tel. 022-789-12-86, 22-789-21-44, NIP 532-16-09-500, REGON 013070619,  Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie  XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000053212, kapitał spółki – 33 169 500,00 zł, 

www.tbsjozefow.pl 

Dane nabywcy usługi – najemcy lokalu mieszkalnego: 

Nazwisko i imię: ………………..…................................................................................................... 

Adres:  …........................................................................................................................... ........... 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………. 

1. Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie powyżej adres e-

mail faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej, jako pliku z rozszerzeniem PDF, 

gwarantującego autentyczność ich pochodzenia, integralność oraz czytelność treści, od wskazanego powyżej 

Wystawcy faktury tj. Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie sp. z o.o. Niniejsza zgoda 

uprawnia Wystawcę faktur również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, 

w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną. 

3. Wskazuję podany powyżej adres e-mail jako jedyny adres,  na który Wystawca będzie przesyłał kierowane do 

mnie faktury drogą elektroniczną. 

4. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wystawcy o nowym adresie e-mail (zmianie adresu e-mail) . 

5. Zgadzam się na to, by podany do przesyłania faktur elektronicznych adres e-mail był wykorzystywany przez 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie sp. z o.o. do prowadzenia korespondencji związanej z 

płatnościami oraz innymi informacjami związanymi z realizacją umowy najmu. 

Wyrażając zgodę jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Wystawca faktur wskazuje adres e-mail: finanse@tbsjozefow.pl jako adres poczty elektronicznej, z którego będą 

przesyłane faktury w formie elektronicznej.  

2. W przypadku braku powiadomienia przez Najemcę o zmianie adresu e-mail, faktury elektroniczne kierowane na 

dotychczasowy adres e-mail uważa się za doręczone.  

3. Przysługuje mi uprawnienie do wycofania niniejszego oświadczenia w następstwie czego wystawca faktur traci 

prawo do przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu 

powiadomienia o wycofaniu akceptacji.  

 

                                                                    .......................................... 

                                                                               /czytelny podpis/ 

http://www.tbsjozefow.pl/

