
________________________________ 
(Miejscowość, data) 

__________________________ 
(Imię i nazwisko pracownika) 

 
__________________________ 

PESEL 
 

Oświadczenie pracownika 
 
 

1. Jako pracownik Głównego Instytutu Górnictwa (dalej:GIG), przystępuję do Projektu Karta Przedpłacona 
TANKBANK w ramach Programu PGG Family umożliwiającego mi zakupy na Stacjach Paliw ORLEN i 
BLISKA na preferencyjnych warunkach. 

2. GIG wydał mi w tym celu Kartę TANKBANK nr ……………………………………………..  
3. W ramach uczestnictwa w Projekcie zobowiązuję się do: 

• korzystania z Karty zgodnie z jej przeznaczeniem, 
• ochrony Karty przed zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem oraz kradzieżą, 
• poinformowania osoby, której udostępnię Kartę o zasadach korzystania oraz o przechowywaniu jej 

z zachowaniem należytej staranności, 
• w przypadku zagubienia lub kradzieży Karty: 

 NIEZWŁOCZNEGO zgłoszenia:  
 w godz. 7,30 - 15,00 pod numer telefonu 024 256-95-07, 
 na infolinię:  

- z telefonu stacjonarnego pod numer 0-801-235-682,  
- z telefonu komórkowego pod numer 0-501-235-682. 

podając nr Karty którą utraciłeś oraz nazwę klienta: PGG S.A. 
4. Oświadczam, że zostałem/zostałam* poinformowany(a) o warunkach posiadania i zasadach używania Karty 

TANKBANK. 
5. Przyjęłam/przyjąłem* do wiadomości, że: 

• tytułem posiadania Karty TANKBANK przysługuje mi …%  rabatu na zakupy  
• Karta TANKBANK nie jest przypisana do konkretnego samochodu i może z niej korzystać każda osoba, 

której ją udostępnię,  
• przy płatności Kartą TANKBANK otrzymam również punkty z programu VITAY. 
• Karta TANKBANK nie jest zabezpieczona i zgubienie jej może narazić mnie na stratę zgromadzonych 

na niej środków, zadeklarowaną przeze mnie kwotę zasilania Karty TANKBANK mogę wpłacić na 
rachunek bankowy o numerze 90 1050 1214 1000 0024 5135 8044 do 5 dnia każdego miesiąca, 

• stan środków na Karcie  mogę sprawdzić każdorazowo na stacji paliw bez konieczności dokonywania 
transakcji, 

• GIG, PGG oraz ORLEN nie odpowiada za szkody wynikłe z utraty, uszkodzenia Karty TANKBANK lub jej 
wykorzystania przez osoby trzecie, 

• w każdym czasie mogę zrezygnować z Karty TANKBANK, składając stosowne oświadczenie. 
6. Niniejsze oświadczenie przekazuję GIG, celem zabezpieczenia jego roszczeń z tytułu wydanej mi Karty 

TANKBANK. 
 
 

______________________________ 
(czytelny podpis pracownika) 

 
*  niepotrzebne skreślić 

 
________________________________ 

(Miejscowość, data) 
__________________________ 

(Imię i nazwisko pracownika) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Rezygnacja z Karty TANKBANK 

 
 
 
 
Oświadczam, iż z dniem ………………………………… rezygnuję z Karty TANKBANK o nr ………………………….. 

 

 

 
______________________________ 

 
(czytelny podpis pracownika) 

 


