
 
 

Roszczenie handlowe dotyczące łatwo 
psujących się towarów 

Jeśli doszło do przerwy w dostawie prądu wskutek awarii lokalnego systemu dystrybucji Con Edison 
i trwała ona dłużej niż 12 godzin w ciągu 24 godzin: 
• Mogą Państwo złożyć wniosek o odszkodowanie w wysokości do 10 700 USD z tytułu 

rzeczywiście poniesionych strat spowodowanych zepsuciem łatwo psujących się towarów 
wynikającym z braku chłodzenia, wypełniając ten formularz w całości i przedstawiając 
dodatkowe dowody zgodnie z poniższymi wymogami. 

• Wypłata roszczenia podlega weryfikacji Con Edison i jest określona w taryfie opłat za energię elektryczną 
firmy. 

• Roszczenia z tytułu zepsucia łatwo psujących się towarów muszą zawierać zarówno 
(1) szczegółową listę, jak określono poniżej, z wypełnionymi wszystkimi polami, jak i (2) dowód 
rzeczywiście poniesionej straty. Dowód straty musi obejmować czytelne paragony, na których 

widnieją daty zakupu i nazwy zakupionych zepsutych produktów. 

• Roszczenie należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty przerwy w dostawie prądu. 

• Wypłata roszczenia jest ograniczona do kosztu faktycznie zepsutych 
niezużytych/sprzedanych/używanych towarów. 

• Straty z tytułu uszkodzeń silników, sprzętu lub urządzeń nie podlegają wypłacie roszczenia 
w ramach taryfy opłat za energię elektryczną. 

Roszczenia z tytułu strat poniesionych w wyniku przerw w dostawie prądu 
spowodowanych burzami lub innymi warunkami pozostającymi poza naszą 
kontrolą nie będą wypłacane. 

 

Nazwa firmy:    

 

Adres firmy:    
 

   

 
Nr telefonu: ( ) Adres e-mail: 

  

 

Rodzaj prowadzonej działalności:    
 

Numer klienta biznesowego Con Edison: - - - - 

(15-CYFROWY NUMER WIDOCZNY NA RACHUNKU)     

 
Data/daty przerw 
w dostawie prądu: 

Od: / , 20   Godzina:    Do:    / , 20   Godzina:    

 MIESIĄC/DZIEŃ/ROK 00:00 MIESIĄC/DZIEŃ/ROK 00:00 

 
Prosimy o dostarczenie szczegółowej listy wszystkich zepsutych łatwo psujących się produktów, które muszą być 
przechowywane w chłodniach, wraz z następującymi informacjami w polach: rodzaj, ilość i koszt; należy dołączyć 
również całą wymaganą i dostępną dokumentację potwierdzającą kwotę roszczenia (np. paragony, faktury itp.)  

 

Łączna kwota straty: $ .    
 

Weryfikacja i przetworzenie roszczenia może potrwać do 30 dni. 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w tym formularzu roszczenia są prawdziwe i dokładne zgodnie z moją 
najlepszą wiedzą oraz przedstawiają moje rzeczywiście poniesione straty z tytułu zepsutych produktów, które nie 
zostały sprzedane ani zużyte. 

 

 
(PODPIS – FORMULARZE BEZ PODPISU NIE BĘDĄ PRZETWARZANE)  (DATA) 

 

Imię i nazwisko:    

 

Tytuł/Stanowisko:    

Miejscowość:    Kraj:    Kod 
pocztowy: 

 



 

Należy zachować dla siebie kopię wniosku i wysłać ten formularz na adres Newclaims@coned.com 

 
Przesłanie wniosku e-mailem pozwala na najszybsze przetworzenie roszczenia. Należy zachować dla siebie kopię niniejszego 

wniosku i paragonów, a ten formularz przesłać na adres Newclaims@coned.com. 
 

-LUB- 
(nie na 

dwa 
sposoby) 

Podpisać i odesłać na adres: 
CON EDISON 

CLAIMS DEPARTMENT PO BOX 801 
NEW YORK, NY 10276 

Wysłać e-mailem na 
adres: 

Newclaims@coned.com 

mailto:Newclaims@coned.com
mailto:Newclaims@coned.com
mailto:Newclaims@coned.com

	Nazwa firmy: 
	undefined: 
	fill_3: 
	Kraj: 
	Kod: 
	Adres email: 
	fill_7: 
	Godzina: 
	Do: 
	undefined_2: 
	Godzina_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	fill_14: 
	DATA: 
	fill_16: 
	fill_17: 


