
                                 
Miejscowość..................................Data..............................

OŚWIADCZENIE do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Abonament Telestrada S.A.

Ja niżej podpisana/y.......................................................................nr PESEL..........................................................oświadczam, że:

1) Pozostaję w związku małżeńskim z ........................................................................,  będącego prawnym właścicielem  telefonu

2) Małżonek mój zawarł Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych

a) w czasie trwania małżeństwa*
W  naszym  małżeństwie  obowiązuje  ustawowa  wspólność  majątkowa  (nie  zawieraliśmy  intercyzy,  ani  też  nie  zniesiono 
wspólności na drodze sądowej). Jestem upoważniona/y do złożenia zamówienia abonamentu na linii analogowej na podstawie 
art. 36§2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

b) przed zawarciem małżeństwa*
Pozostaję ze swoim małżonkiem we wspólnym pożyciu. Po jego stronie zachodzi obecnie przeszkoda do dokonania czynności 
związanych ze złożeniem zamówienia abonamentu na linii analogowej. Mój małżonek nie sprzeciwia się dokonywaniu przeze 
mnie czynności zwykłego zarządu. Jestem upoważniona/y do złożenia zamówienia abonamentu na linii analogowej w imieniu 
małżonka na podstawie art. 29 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

.......................................................                                                 ................................................................................................... 
Czytelny Podpis Współmałżonka                                                    Czytelny Podpis Przedstawiciela przyjmującego oświadczenie

*niewłaściwe skreślić                                                                                   
PRZEDSTAWICIEL NIE POBIERA ŻADNYCH OPŁAT
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