Warunki Polecenia Zapłaty
dla Abonentów ITI Neovision S.A.
1.

W celu skorzystania z formy płatności: Polecenie Zapłaty za zobowiązania umowne wobec ITI Neovision S.A. wynikające z
Umowy o świadczenie usług Abonent, zobowiązany jest do przesłania Zgody na obciążanie rachunku („Zgoda”) przez ITI
Neovision S.A. na adres: ITI Neovision S.A. Skrytka pocztowa nr 8, 02-100 Warszawa („Odbiorca”).

2. Przesłanie wypełnionej i podpisanej Zgody jest równoznaczne z akceptacją niniejszych „Warunków Polecenia Zapłaty dla
Abonentów ITI Neovision S.A.”.
3. Odbiorca uruchomi formę płatności Polecenie Zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaakceptowanej przez bank
Abonenta Zgody.
4. Po uruchomieniu formy płatności Polecenie Zapłaty, zgodnie z pkt 3, Abonent za jej pośrednictwem będzie regulował
wszelkie należności wobec Odbiorcy (Opłaty), wynikające z Umowy o świadczenie usług.
5. Abonent jest zobowiązany do zapewnienia na wskazanym w Zgodzie rachunku bankowym, środków finansowych niezbędnych
do realizacji płatności, o których mowa w pkt 4.
6. Odbiorca zobowiązany jest do terminowego przygotowania i przesyłania co miesiąc polecenia pobrania do banku
wskazanego w Zgodzie za pośrednictwem banku współpracującego z Odbiorcą w zakresie obsługi Polecenia Zapłaty.
7. Pobór Opłat wynikających z Umowy o świadczenie usług w ramach Polecenia Zapłaty, dokonywany będzie przez Odbiorcę w
terminach określonych na Dokumencie Płatniczym.
8. W przypadku, gdy dzień miesiąca wskazany na Dokumencie Płatniczym będzie dniem wolnym od pracy, pobór, o którym
mowa w pkt 7, dokonany będzie pierwszego dnia roboczego następującego po wyżej wymienionym dniu.
9. W przypadku niezrealizowania przez bank Abonenta poboru Opłat, o którym mowa w pkt 7, pobór niezrealizowanych
należności będzie ponawiany.
10. Jeżeli pobory, o których mowa w pkt 7 i 9 nie zostaną zrealizowane przez bank Abonenta, Odbiorca może zaprzestać
udostępniać Abonentowi możliwość regulowania Opłat w formie Polecenia Zapłaty, co nie zwalnia Abonenta z obowiązku
wnoszenia Opłat.
11. W przypadku niezrealizowania przez bank Abonenta poboru Opłat z powodu zamknięcia rachunku bankowego
lub niezgodności nazwy lub numeru rachunku, Odbiorca zaprzestanie udostępniać Abonentowi możliwość regulowania
płatności w formie Polecenia Zapłaty, co nie zwalnia Abonenta z obowiązku wnoszenia Opłat.
12. Abonent w dowolnym momencie może zrezygnować z formy płatności: Polecenie Zapłaty. W tym celu zobowiązany jest
do przesłania pisemnego powiadomienia o odwołaniu Zgody na adres: ITI Neovision S.A. skrytka pocztowa nr 8, 02-100
Warszawa lub pod numer faksu: 22 32 82 980.

