Warszawa 01/12/2021
TK Telekom
Biuro Zarządu

Szanowni Państwo,
Biuro Zarządu informuje, iż od dzisiaj możliwe jest pobranie WNIOSKU EMERYTA/RENCISTY KOLEJOWEGO
o wykup ulgowej usługi transportowej na rok 2022.
W tym roku przy wypełnianiu wniosku muszą Państwo zwrócić szczególną uwagę, ponieważ jest zmiana.
We wniosku jest nowa rubryka: przedłużenie terminu ważności Legitymacji.
Jest to rubryka, którą zaznaczamy w przypadku przedłużenia terminu ważności Legitymacji z 2021r. na
2022 r. Warunkiem przedłużenia Legitymacji jest to, że pakiet i klasa nie ulegną zmianie.
Natomiast jeżeli zdecydują się Państwo na zmianę pakietu lub klasy np. z drugiej na dowolną to trzeba
wyrobić nową Legitymację.
Nową Legitymację należy wyrobić również wtedy gdy ta z 2021 roku jest zniszczona
i nie można odczytać serii i nr legitymacji.
Legitymacja będzie przedłużona do 31.12.2022 roku.
Wszyscy z Państwa zainteresowani wykupem ulgowej usługi transportowej powinni dostarczyć lub przesłać
pocztą poprawnie wypełnione wnioski do sekretariatu Biura Zarządu w siedzibie TK Telekom przy
ul. Kijowskiej 10/12A w Warszawie.
Do każdego wniosku dołączone muszą być:



Potwierdzenie uiszczenia opłaty,
Kopia zaświadczenia z ZUS potwierdzająca pobieranie świadczenia emerytalnego lub
rentowego lub aktualny odcinek emerytalno-rentowy, ewentualnie wyciąg bankowy
uwzględniający wpływ emerytury lub renty.
Opłatę należy wpłacać na Numer rachunku bankowego:
TK Telekom sp. z o.o.
03-743 Warszawa ul. Kijowska 10/12A

Bank Millenium S.A
71 1160 2202 0000 0004 9626 2972
Pomocą przy obsłudze wniosków (przyjmowanie, weryfikacja, dystrybucja) służyć będzie:
Iwona Rusak tel. 22 3922000
Jednocześnie prosimy aby zwracali Państwo uwagę na poprawne wypełnianie wniosków. Wnioski
wypełnione
nieczytelnie,
błędnie
lub
niekompletne
(bez
wymaganych
załączników)
nie będą przyjmowane do realizacji do czasu poprawienia lub uzupełnienia.
Ceny pakietów oraz opłaty:
Pakiet I – wg obowiązujących przepisów – w pociągach uruchamianych przez PKP Intercity S.A.,
Koleje Mazowieckie, PKP SKM w Trójmieście i Warszawską Kolej Dojazdową.
Pakiet II - wg obowiązujących przepisów – w pociągach uruchamianych przez Przewozy
Regionalne, koleje Wielkopolskie, Koleje Śląskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Małopolskie.
KOSZTY:
Pakiet I kl. 2 – 69,91 zł
Pakiet I + kl. dowolna – 249,68 zł

Pakiet II – 69,91 zł
Pakiet I kl. 2 + Pakiet II – 126,32 zł
Pakiet I kl. dowolna + Pakiet II – 306,09 zł
Opłata za wydanie duplikat:
- 60,50 zł za wydanie pierwszego duplikatu
- 121,00 zł za wydanie drugiego duplikatu
- 302, 52 zł za wydanie trzeciego duplikatu
Celem sprawnego dystrybuowania Państwa legitymacji prosimy o załączanie adresów zwrotnych
do korespondencji oraz numeru telefonu do kontaktu.

