
Ż Ą D A N I E

   zwrotu             zmiany adresu             zmiany adresata

Dotyczy: przesyłki ................................................/ kwoty przekazu ......................... zł ................ gr

placówka nadawcza ............................................... nr nadawczy ............................................................

Kwota: zadeklarowanej wartości .................. zł ................ gr, pobrania .................. zł ................ gr

Adresat ......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko – nazwa)

...................................................................................................................................................................
(dokładny adres)

Nadawca ..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko – nazwa)

..................................................................................................................................................................
(dokładny adres)

1. Proszę wycofać i zwrócić mi wyżej wymienioną przesyłkę – przekaz pocztowy*      

2. Proszę dosłać przesyłkę – przekaz pocztowy* pod adres..............................................................

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

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

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

data ............................................................. podpis nadawcy ..............................................................

                             ..............................................................
                                      (podpis pracownika przyjmującego)  
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Odcisk datownika
placówki przyjmującej żądanie

Opłatę wniesioną za nadanie przesyłki/przekazu pocztowego w kwocie ....................................
otrzymałem/am**

Informujemy, że dane osobowe będące w posiadaniu Poczty Polskiej S.A. będą chronione i przetwarzane
w celu realizacji zgłoszenia żądania, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

                           podpis nadawcy .......................................................

* niepotrzebne skreślić
** dotyczy tylko zgłoszonego żądania zwrotu (opłata podlega zwrotowi tylko w przypadku kiedy
przesyłka/przekaz pocztowy znajduje się jeszcze w placówce nadawczej).

Zmiany umowy o świadczenie usługi w zakresie:

(podać jej rodzaj)
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