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ZGODA NA F@KTURĘ  (fakturę przesyłaną w formie elektronicznej)

ZGODA NA OBCIĄŻANIE RACHUNKU

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążanie przez:

Nazwa i adres odbiorcy płatności
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze POLECENIA ZAPŁATY, kwotami wynikającymi z zobowiązań, zgodnie z fakturami wystawianymi w okresie 
obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Numer rachunku bankowego Klienta (płatnika)

Nazwa i dokładny adres Klienta (płatnika)

Nazwa banku prowadzącego rachunek Klienta (płatnika)

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku na obciążanie mojego rachunku bankowego w drodze POLECENIA ZAPŁATY z tytułu zobowiązań dotyczących 
podanego numeru Klienta wobec ww. odbiorcy płatności. Odwołanie Zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Proszę o obciążanie mojego rachunku bankowego kwotą faktur VAT za usługi telekomunikacyjne, wystawionych przez T-Mobile Polska S.A.*:

przed datą uruchomienia POLECENIA ZAPŁATY,

na wszystkich/następujących numerach Klienta/telefonów (niepotrzebne skreślić):

* W przypadku niezaznaczenia żadnej opcji przez POLECENIE ZAPŁATY realizowane będą opłaty za faktury Klienta, którego numer wypisany jest na niniejszym dokumencie.

miejsce i data podpis Klienta (płatnika) – posiadacza rachunku bankowego 
zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku

Numer Klienta

Identyfikator odbiorcy płatności
5261040567

otrzymuje odbiorca płatności (T-Mobile Polska S.A.) 

Identyfikator płatności

Proszę o udostępnianie faktur i wykazów usług w formie elektronicznej poprzez serwis www.t-mobile.pl

oraz dodatkowo przesyłanie ich na adres e-mail …………………………………
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POLECENIE ZAPŁATY

 

Regulamin promocji oraz więcej informacji na www.t-mobile.pl
 

 i podać numer 

Co daje Polecenie zapłaty?

• Reguluje tylko nieopłaconą część faktury.
• Umożliwia opłacenie również faktur wystawionych przed uruchomieniem Polecenia zapłaty. Wystarczy zadzwonić do BOA

faktury. 
• Wykonaną transakcję można odwołać w ciągu 56 dni od realizacji płatności.
• Będziecie Państwo otrzymywać faktury pocztą lub jako opcję dodatkową możecie Państwo wybrać usługę f@ktura (elektroniczny obraz faktury 

dostępny na Państwa koncie internetowym na www.t-mobile.pl).

Żadna inna forma płatności nie daje takich możliwości.

Natychmiast po uruchomieniu Polecenia zapłaty wyślemy do Państwa SMS.
Fakturę, która zostanie zapłacona przez Polecenie zapłaty, można rozpoznać po braku czerwonego druku polecenia przelewu i napisie: „Płatność
za fakturę zostanie zrealizowana przez Polecenie zapłaty”.

Za terminowe opłacanie rachunków Poleceniem zapłaty dostaniesz 30-minutowy bonus przez 6 miesięcy. 

Czas to pieniądz!
Płać rachunki T-Mobile Poleceniem zapłaty 

1) Wystarczy wyrazić zgodę na formularzu „Zgoda na obciążenie rachunku”:
 ·  podając numer rachunku, z którego będą realizowane płatności,
 ·  składając podpis zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku.
2) Wypełniony i podpisany formularz (oryginał) można złożyć w punkcie sprzedaży T-Mobile 
    lub przesłać do nas pocztą na adres:

Jak uruchomić POLECENIE ZAPŁATY?

T-Mobile Polska S.A.
Dział Obsługi Należności
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

T-Mobile Polska S.A. załatwi wszystkie formalności związane z uruchomieniem POLECENIA ZAPŁATY.

Jak uruchomić polecenie zapłaty w swoim banku?

W każdym banku możecie Państwo złożyć papierową zgodę na Polecenie zapłaty.
Bez podpisów i formularzy możecie Państwo aktywować Polecenie zapłaty przez Internet lub telefon w następujących bankach:
mBank i multiBank, PeKaO SA, Bank Handlowy

F@KTURA (faktura przesyłana w formie elektronicznej)

Zamiast otrzymywania co miesiąc papierowych faktur proponujemy skorzystanie z ich wersji elektronicznej. Zgodnie z warunkami Regulaminu
przesyłania faktury w formie elektronicznej otrzymują Państwo, bezzwłocznie po wystawieniu, pełnoprawny dokument finansowy e-mailem
lub za pośrednictwem serwisu internetowego (konto abonenckie na www.t-mobile.pl). Dodatkowo o wystawieniu faktury każdorazowo poinformujemy
za pomocą bezpłatnej wiadomości na telefon.


