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Zostań w domu – 
wybierz

To my będziemy pilnować, 
żeby rachunki płacone były 
w terminie

POLECENIE 
ZAPŁATY

Niech rachunki 

płacą się
 same!

+48 71 342 60 42 
(wewn. 41)

Musisz jednorazowo uruchomić POLECENIE ZAPŁATY 
wypełniając formularz zgody na obciążenie Twojego 
rachunku.

Dostarcz nam oryginał wypełnionego formularza 
osobiście lub za pośrednictwem poczty.

My poinformujemy Twój bank, że chcesz korzystać 
z Polecenia zapłaty.

Aktywacja nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania 
od nas prawidłowo wypełnionego formularza zgody.

JAK TO DZIAŁA?

lub

POLECENIE  
ZAPŁATY

Więcej dowiesz się na kolejnych stronach dokumentu,  
na naszej stronie www lub kontaktując się z nami telefonicznie

www.kpwik.com 

http://www.kpwik.com/polecenie-zaplaty/


Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że za świadczone usługi przez  można teraz dokonywać płatności 
w formie Polecenia Zapłaty.

Polecenie Zapłaty to bezgotówkowa forma regulowania powtarzających się płatności, 
niezależnie od kwoty oraz częstotliwości, która gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzonych 
transakcji. Jest najwygodniejszą formą opłacania rachunków, która zwalnia z obowiązku 
pamiętania o terminach płatności.

 NA CZYM POLEGA POLECENIA ZAPŁATY
Wyrażasz  jednorazową zgodę - na odpowiednim formularzu - na automatyczne obciążanie 
Twojego rachunku bankowego kwotami zobowiązań, wynikającymi z faktur wystawianych za 
świadczone przez KPWiK usługi.

Na podstawie zgody Twój bank razem z nami będzie czuwał nad terminowym inicjowaniem 
płatności dokładnie w terminie i kwocie wskazanej na fakturze. 

KPWIK dalej będzie dostarczał Ci oryginały faktur, lecz to bank będzie czuwał nad ich 
terminowym opłacaniem.

W przypadku ewentualnego braku środków na Twoim rachunku bankowym, usługa nie zostanie 
zrealizowana, dlatego ważne jest, aby przed tym terminem zabezpieczyć odpowiednią kwotę na 
rachunku.

 ZALETY POLECENIA ZAPŁATY
Zachowujesz pełną kontrolę i dostęp do operacji dokonywanych na Twoim rachunku 
bankowym, otrzymując z banku wyciąg bankowy a od KPWiK oryginały faktur.

Wygodna, bezgotówkowa forma opłacania faktur, która zwalnia z obowiązku pamiętania 
o terminach płatności oraz eliminuje wizyty w banku czy na poczcie w celu opłacenia faktury.

Płacisz dokładnie tyle ile wynika z faktury więc nie ma mowy o pomyłkach w kwocie.

W większości przypadków nie ponosisz opłaty za realizację transakcji w formie Polecenia 
Zapłaty lub jest ona zdecydowanie niższa niż opłata pobierana w przypadku innych form 
płatności (opłaty za usługę „polecenia zapłaty” pobierane są przez bank Klienta wg cenników/
taryf obowiązujących Klienta), dzięki temu jest to korzystna alternatywa w stosunku do 
opłacania rachunków w sposób tradycyjny.

Regulując należności poprzez Polecenie Zapłaty nie musisz się obawiać utraty kontroli nad 
swoimi wydatkami. Jeśli kwota na fakturze budzi Twoje wątpliwości, możesz ją zareklamować 
w KPWIK zgodnie z warunkami umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 JAK URUCHOMIĆ POLECENIE ZAPŁATY?
Należy wypełnić formularz „polecenia zapłaty” i złożyć go w biurze KPWiK lub wysłać oryginał 
pocztą, ważne aby dane i podpis Klienta/ Płatnika były zgodne ze wzorami złożonymi w banku.

Resztą sprawy zajmiemy się sami i przekażemy odpowiednie dokumenty do banku. 

 SKĄD BĘDZIESZ WIEDZIEĆ, ŻE USŁUGA ZOSTAŁA AKTYWOWANA?
Co do zasady w terminie do 30 dni od dostarczenia nam formularza zgody na Polecenie zapłaty 
bank powinien uruchomić usługę. Będziesz o tym wiedzieć bo na otrzymanej od nas fakturze 
zobaczysz informację, że ta faktura będzie opłacona Poleceniem zapłaty.



 JAK WYPEŁNIĆ POLECENIE ZAPŁATY? TO PROSTE!
Pobierasz druk w Biurze Obsługi Klienta lub klikając tu www.kpwik.com/polecenie-zaplaty

Wypełniasz druk według instrukcji:

 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZGODY NA OBCIĄŻANIE RACHUNKU

Wypełniony i podpisany formularz dostarcz do Biura 
Obsługi Klienta KPWiK Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich, 
ul. Wrocławska 44 lub wyślij do nas pocztą. Twoją zgodę 
przekażemy do banku. Będziesz wiedzieć, że usługa jest 
uruchomiona gdy na fakturze pojawi się informacja, że 
płatność dokonana została poleceniem zapłaty.

W każdym czasie masz prawo bezkosztowego 
cofnięcia zgody na płatności w formie 
Polecenia zapłaty. 

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania 
z Polecenia Zapłaty.

Prosimy o kontakt w sprawie Polecenia Zapłaty z Biurem Obsługi Klienta KPWiK Sp. z o.o. 

adres biura: ul. Wrocławska 44, 55-040 Bielany Wrocławskie | czas pracy biura: poniedziałek-piątek w godz. 7:30–15:30

tel.  +48 71 342 60 42, 71 342 60 41 | tel. kom. +48 501 248 844 

e-mail: biuro@kpwik.com | www.kpwik.com/polecenie-zaplaty/

FORMULARZ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI 
LITERAMI. KAŻDY ZNAK W OSOBNEJ KRATCE. 

1. Rezydent / Nierezydent – zaznaczyć X 
w odpowiednim polu 

2. imię, nazwisko i adres Płatnika – zgodne z danymi 
przekazanymi do Banku

3. numer rachunku bankowego Płatnika, który będzie 
obciążany kwotą polecenia zapłaty

4. status płatnika - zaznaczyć X w pozycji konsument 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (os. fizyczna)

5. identyfikator płatności – czyli symbol klienta, 
który znajduje się na fakturze za dostawę wody 
w pozycji: Dane Nabywcy (5 cyfr)

6. podpis Płatnika – podpis zgodny z kartą wzoru 
podpisu w Banku w którym Płatnik posiada rachunek 
bankowy – proszę nie wychodzić poza ramkę 
 
UWAGA!  
pamiętaj aby podpisać obie części, górną i dolną.
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