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     Wybierz polecenie zapłaty
       zadzwoń pod nr tel. 61 886 29 02

       wyślij SMS pod nr 4321 o treści „PWR.Polecenie”  
       oraz imię, nazwisko oraz numer klienta (opłata za SMS wg taryfy operatora)

       prześlij e-mail na adres bok@topagrar.com.pl

  > gratis „top agrar Polska” przez 3 miesiące 

  > oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy 

  > zyskaj czas i wygodę – pomożemy Ci ze wszelkimi 
      formalnościami związanymi z poleceniem zapłaty 

                            

Wybierz „top agrar Polska”
              wraz z poleceniem zapłaty 
 a otrzymasz od nas pakiet dodatkowych korzyści.



Polecenie zapłaty to wygodna i prosta forma realizacji płatności. Dzięki tej usłudze nie 

musisz pamiętać o dokonywaniu przelewu ani stać w kolejce na poczcie. W dniu 

wymagalności zapłaty należna kwota z tytułu opłat dla Polskiego Wydawnictwa Rolniczego 

Sp. z o.o. będzie automatycznie przelewana z Twojego rachunku bankowego na numer 

rachunku Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. Dodatkowo, przy każdej płatności 

będziesz otrzymywać faktury z informacją, że Twoje należności są regulowane w drodze 

polecenia zapłaty, dzięki czemu możesz mieć kontrolę nad swoimi rachunkami. 

 

 

Aktywacja usługi jest jednorazowa i polega na wyrażeniu przez Ciebie zgody na obciążanie 

rachunku kwotami określonymi przez wierzyciela (odbiorcę płatności). Zgodę na obciążanie 

rachunku najlepiej złożyć u odbiorcy, wtedy zostanie dostarczona do Twojego Banku przez 

odbiorcę, lub możesz złożyć ja w placówce swojego Banku, a drugi egzemplarz dostarczyć 

wierzycielowi. 

 

Od momentu rejestracji Twojej zgody to odbiorca inicjuje opłacenie każdej kolejnej 

należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury. 

 



Pamiętaj! Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, zawsze możesz skontaktować 

się z wierzycielem. 

 

Bezpieczeństwo – polecenie zapłaty jest usługą bankową wprowadzoną w Polsce do systemu 

krajowych rozliczeń pieniężnych na podstawie Ustawy o prawie bankowym z dn. 29 VIII 1997 

r. (Dz. U. 97.140.939 z póź. zm. obecnie funkcjonuje w oparciu o Ustawę o usługach 

płatniczych z dn. 19 VIII 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 199 poz. 1175). 

 

Korzyści wynikające z polecenia zapłaty: 

 - istnieje możliwość odwołania transakcji bez podania przyczyny 

 - realizacja zobowiązań odbywa się terminowo i automatycznie 

 - usługa zwalnia z obowiązku pilnowania terminów płatności 

 - nie ma ryzyka karnych odsetek 

 - proste i szybkie uruchomienie usługi 

Nawet osoby, dla których korzystanie z polecenia zapłaty to nowe doświadczenie, szybko 

zauważą, ze oszczędzają nie tylko pieniądz, ale także swój czas. Dodatkowo każdy kto 

skorzysta z polecenia zapłaty otrzyma 3 miesiące prenumeraty GRATIS! 

 

Najczęściej zadawane pytania/FAQ: 

1. Mam ustanowione polecenie zapłaty. Czy nadal będę otrzymywać faktury? 

Tak. Po uruchomieniu plecenia zapłaty faktury będziesz otrzymywać na dotychczasowych 

zasadach. 

2. Jakie opłaty pobierane są za realizację polecenia zapłaty? 

Część banków realizuje transakcje bezpłatnie, część pobiera za nie prowizję, opłata zwykle 

nie przekracza 1 zł. 

3. Otrzymałem SMSem informację o odrzuceniu pojedynczej transakcji polecenia 

zapłaty. Co może być tego przyczyną? 

Przyczyną odrzucenia pojedynczej transakcji polecenia zapłaty może być brak 

wystarczających środków na rachunku, zamknięcie rachunku, cofnięcie zgody, odwołanie 

pojedynczego polecenia zapłaty przed terminem realizacji. 

4. Co jeśli w terminie płatności, nie mam środków na rachunku? 

Trzykrotnie ponawiamy próby obciążenia rachunku bankowego, w każdy poniedziałek 

miesiąca, niezależnie od terminu płatności faktury. Jeżeli żadna z prób nie zakończy się 

pobraniem płatności, zaległą fakturę należy uregulować samodzielnie przelewem lub wpłatą 

gotówkową. 

5. Moje polecenie zapłaty nie zostało wykonane z powodu braku środków na 

rachunku. Wpłaciłem już wymagane środki, czy operacja zostanie ponowiona? 

Polecenie zapłaty jest każdorazowo realizowane na podstawie pojedynczego żądania 

odbiorcy, aby sprawdzić czy Twoje polecenie zostanie ponownie zrealizowane, skontaktuj się 

z wierzycielem. 

http://inteligo.pl/konto/funkcjonalnosci/transakcje/polecenie_zaplaty
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6. Co to jest polecenie zapłaty? 

Jest to forma rozliczeń bezgotówkowych, dzięki której możesz w wygodny sposób realizować 

okresowe płatności. Polecenie zapłaty realizowane jest automatycznie na podstawie Twojej 

zgody udzielonej odbiorcy. Płatność za prenumeratę, jest automatycznie pobierana z 

Twojego rachunku. 

7. Kto może korzystać z polecenia zapłaty? 

Z polecenia zapłaty mogą korzystać wszyscy, którzy złożą pisemną zgodę odbiorcy oraz 

Bankowi do obciążania rachunku. 

8. Czy można odwołać/reklamować polecenie zapłaty? 

Reklamacje dotyczące polecenia zapłaty należy zgłaszać w banku, ponieważ jest to usługa 

bankowa. Osoby prywatne w ciągu 30 dni kalendarzowych, a firmy w ciągu 5 dni roboczych 

mogą transakcję odwołać bez podania przyczyny. W celu odwołania transakcji należy 

skontaktować się z bankiem. Środki pieniężne zostaną natychmiast zwrócone jednak faktura 

będzie traktowana jako nieopłacona. 

9. Czym różni się polecenie zapłaty od zlecenia stałego? 

Zlecenie stałe jest formą przelewów o niezmiennej wysokości i stałej częstotliwości. 

Natomiast polecenie zapłaty używa się do regulowania zobowiązań finansowych o zmiennej 

kwocie w terminie wskazanym przez odbiorcę 

10. W formularzu polecenia zapłaty, który otrzymałem pojawiają się terminy: 

"odbiorca" i "płatnik". Co one oznaczają? 

„Odbiorca” oznacza podmiot, który otrzymuje (odbiera) płatność (zwany również „wierzycielem”). 

Odbiorcą jest wystawca rachunku bądź faktury, którą otrzymujesz, natomiast płatnikiem (zwanym 

również „dłużnikiem”) jesteś Ty, czyli osoba, której odbiorca wystawia rachunek bądź fakturę. 

11. Jak prawidłowo wypełnić formularz? 

Obie części załączonego formularza powinny zostać wypełnione w ten sam sposób, zgodnie z 
poniższym wzorem. 
Prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza na adres: 
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 
ul. Metalowa 5 
60-118 Poznań 

http://inteligo.pl/konto/funkcjonalnosci/transakcje/polecenie_zaplaty
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12. Od kiedy polecenie zapłaty zacznie działać? 

Czas aktywacji zależy od banku i zwykle wynosi ok. 3 - 4 tygodnie. Po uruchomieniu 

polecenia zapłaty na wystawionej fakturze, zostanie umieszczony na odcinku do zapłaty 

dopisek " polecenie zapłaty". 

13. Jak sprawdzić, czy faktury są opłacane poleceniem zapłaty? 
Na fakturach, które regulowane są przez polecenie zapłaty umieszczony jest dopisek 
"polecenie zapłaty". Transakcje polecenia zapłaty widoczne są również na wyciągu 
bankowym. 

14. Co zrobić, gdy chcę zmienić bank? 
Należy zgłosić się do Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. i poinformować nas o 
zmianie oraz ponownie wypełnić formularz polecenia zapłaty podając nowy numer konta i 
odesłać na adres Wydawnictwa. 

15. Czy można pobierać opłaty z rachunku osoby trzeciej? 
Tak, w formularzu „Zgody na obciążanie rachunku” proszę wypełnić nazwę i adres 
posiadacza rachunku. 

 

MASZ PYTANIA? Skontaktuj się z nami tel. 61 869 06 21 lub polecenie@pwr.agro.pl 





DLACZEGO WARTO AKTYWOWAĆ POLECENIE ZAPŁATY?
• oszczędność czasu – prenumerator nie musi osobiście przychodzić do banku, aby dokonać  

płatności w kasie lub złożyć polecenie przelewu ze swojego rachunku;

• brak opłat lub znacznie obniżone koszty przelewu;

• terminowość regulacji zobowiązań – rachunki są opłacane dokładnie w terminie płatności  
– terminu tego pilnuje odbiorca;

• bezpieczeństwo – płatnik ma możliwość odwołania transakcji w przepisowym terminie 30 dni  
kalendarzowych – PWR zwraca środki wraz z odsetkami; w każdym czasie można cofnąć swoją  
zgodę, wtedy kolejne transakcje nie zostaną zrealizowane;

• możliwość kontroli – klient cały czas kontroluje wysokość płatności, dzięki fakturom i rachunkom  
wysyłanym mu przez odbiorcę.

JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ FORMULARZ POLECENIA ZAPŁATY?
Obie części załączonego formularza powinny zostać wypełnione w ten sam sposób, zgodnie z poniższym wzorem. 
Prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza na adres:

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5
60–118 Poznań.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu: 061 869 06 21.

3 miesiące  

prenumeraty  

GRATIS 
po aktywacji 

polecenia 

zapłaty!

W tym miejscu proszę uzupełnić 
formularz danymi osoby, z rachunku 
której opłacane będą faktury. 

Podaj numer rachunku bankowego, 
z którego będą realizowane płatności 
za pośrednictwem Polecenia Zapłaty  
–  rachunek musi zawierać 
koniecznie 26 cyfr.

We wskazanym miejscu proszę 
wpisać 7-cyfrowy numer klienta 
umieszczony  na fakturze. 

Miejsce na podpis (oraz pieczęć w przypadku firmy)  
właściciela rachunku, z którego będzie realizowana  
płatność. Podpis musi być zgodny z wzorem podpisu 
złożonym do rachunku bankowego. 

We wskazanym miejscu proszę  
wpisać datę oraz miejsce wypełnienia  
niniejszego formularza. 


