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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI „MOJE RACHUNKI  
I FAKTURY QLIPS”  
 
 

§ 1.  

1. „Regulamin świadczenia usługi „Moje rachunki i faktury Qlips”” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi „Moje rachunki  
i faktury Qlips”, zwanej dalej „Usługą”, polegającej na prezentowaniu Klientowi w serwisie internetowym informacji o fakturze do zapłacenia 
przekazanej przez Dostawcę. Usługa nie jest dostępna dla Klientów posiadających w PKO Banku Polski SA wyłącznie Konto Inteligo. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia: 
1) „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA”, 
2) „Szczegółowych warunków świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz składania oświadczeń 

w PKO Banku Polskim SA”, 
3) „Regulaminu podstawowego rachunku płatniczego w PKO Banku Polskim SA”. 

§ 2.  

1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć : 
1) Dostawca – podmiot przekazujący fakturę do zapłacenia w celu jej zaprezentowania Posiadaczowi rachunku, 
2) polecenie przelewu - usługę, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu 

SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej, oznacza przekazanie środków pieniężnych na rachunek prowadzony w innym banku, 
3) polecenie przelewu wewnętrznego - usługę inicjowaną przez płatnika polegającą na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między 

rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę, oznacza przekazanie środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w 
PKO Banku Polskim SA, 

4) PKO Bank Polski SA – Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 
02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, 

5) Posiadacz rachunku – Klienta indywidualnego będącego rezydentem posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, na rzecz 
którego PKO Bank Polski SA prowadzi rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy albo podstawowy rachunek 
płatniczy,  

6) Taryfa – Taryfę prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla osób fizycznych, 
7) Uniwersalny Identyfikator  - jednoznaczny identyfikator wyznaczany przez PKO Bank Polski SA na podstawie numeru PESEL, 

wykorzystywany do uzyskania informacji o fakturach Posiadacza rachunku, 
8) ustawa – ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 
9) Zgoda na Usługę - zgodę Posiadacza rachunku na korzystanie z Usługi (aktywowanie) i pobieranie informacji o fakturach do zapłacenia, 

obejmującą zgodę na wyznaczanie Uniwersalnego Identyfikatora oraz jego wykorzystanie w zapytaniach służących uzyskaniu informacji  
o fakturach do zapłacenia,  

10) Zgoda na Dostawcę - zgodę Posiadacza rachunku na pobieranie informacji o fakturach do zapłacenia od wskazanego przez niego 
Dostawcy.  

2. Pojęcia i terminy niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 2. 

§ 3.  

1. Warunkiem korzystania z Usługi przez Posiadacza rachunku jest:  
1) posiadanie aktywnego dostępu do serwisu internetowego,  
2) wyrażenie Zgody na Usługę w serwisie internetowym,  
3) wyrażenie Zgody na Dostawcę. 

2. Po wyrażeniu Zgody na Usługę Posiadaczowi rachunku zostanie zaprezentowana lista dostępnych Dostawców.  
3. Po wyrażeniu Zgody na Dostawcę w serwisie internetowym prezentowana jest lista faktur do zapłacenia od tego Dostawcy. 
4. PKO Bank Polski SA prezentuje faktury do zapłacenia tylko temu Posiadaczowi rachunku, który udzielił zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 
5. Dane dotyczące faktur do zapłacenia prezentowane w ramach Usługi w serwisie internetowym nie podlegają zmianie. Posiadacz rachunku 

może wyłącznie wybrać rachunek, z którego chce opłacić fakturę . 
6. PKO Bank Polski SA odpowiada za zaprezentowanie Posiadaczowi rachunku faktur do zapłacenia oraz za prawidłową realizację płatności 

zgodnie z otrzymanymi danymi. 
7. W ramach Usługi możliwe jest zapłacenie faktur wyłącznie z rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim SA w walucie polskiej. 
8. Nie jest możliwe częściowe zapłacenie za fakturę. Zapłacenie faktury przez Posiadacza rachunku w inny sposób niż poprzez Usługę nie jest 

widoczne w informacjach związanych z Usługą i nie skutkuje usunięciem faktury z listy prezentowanej w serwisie internetowym ani 
oznaczeniem jej jako opłaconej. PKO Bank Polski SA nie odpowiada za wielokrotne opłacenie tej samej faktury przez Posiadacza rachunku. 

§ 4.  

1. PKO Bank Polski SA przekazuje środki pieniężne na rachunek Dostawcy, w zależności od wyboru Posiadacza rachunku: automatycznie albo za 
uprzednim potwierdzeniem przez Posiadacza rachunku. 

2. Jeśli zgodnie z ust. 1 Posiadacz rachunku wybrał opcję: 
1) automatycznej realizacji faktury, PKO Bank Polski SA obciąża rachunek Posiadacza rachunku w dniu płatności wskazanym przez Dostawcę, 

a jeśli dzień płatności przypada na dzień niebędący dniem roboczym, obciążenie w przypadku polecenia przelewu następuje pierwszego 
dnia roboczego po tym dniu. Pomimo wybrania opcji automatycznej Posiadacz rachunku może opłacić fakturę za uprzednim 
potwierdzeniem. Potwierdzenia Posiadacza rachunku wymaga także płatność, która nie została zrealizowana automatycznie z uwagi na 
brak środków albo gdy wybór opcji automatycznej przez Posiadacza rachunku przypada na dzień płatności wskazany przez Dostawcę, 

2) realizacji faktury za jej uprzednim potwierdzeniem, PKO Bank Polski SA udostępnia Posiadaczowi rachunku fakturę do potwierdzenia. W 
dniu jej potwierdzenia przez Posiadacza rachunku PKO Bank Polski SA obciąża wskazany przez Posiadacza rachunku rachunek, a w 
przypadku polecenia przelewu, jeśli dzień potwierdzenia faktury przypada na dzień niebędący dniem roboczym obciążenie rachunku 
następuje pierwszego dnia roboczego po tym dniu. 

3. Realizacja dyspozycji, o której mowa w ust. 1 może nastąpić jako polecenie przelewu lub polecenie przelewu wewnętrznego (polecenie przelewu 
natychmiastowego nie jest dostępne). 

4. Odrzucenie przez Posiadacza rachunku pojedynczej faktury nie skutkuje zaprzestaniem prezentowania przez PKO Bank Polski SA kolejnych 
faktur od danego Dostawcy. 
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§ 5.  

1. Posiadacz rachunku może w każdej chwili w serwisie internetowym odwołać Zgodę na Dostawcę. Od momentu odwołania Zgody na Dostawcę 
nie są prezentowane Posiadaczowi rachunku faktury przekazane przez Dostawcę, którego zgoda dotyczyła. Faktury zaakceptowane przez 
Posiadacza rachunku do chwili odwołania Zgody na Dostawcę zostaną zapłacone. 

2. Posiadacz rachunku może w każdym czasie ponownie wyrazić Zgodę na Dostawcę. 

§ 6.  

1. Posiadacz rachunku może w każdej chwili w serwisie internetowym odwołać Zgodę na Usługę. Od momentu jej odwołania Posiadaczowi 
rachunku nie są prezentowane żadne faktury do zapłacenia.  

2. Posiadacz rachunku może w każdym czasie ponownie wyrazić Zgodę na Usługę. 
3. Odwołanie Zgody na Usługę jest równoznaczne z odwołaniem wszystkich Zgód na Dostawcę udzielonych PKO Bankowi Polskiemu SA. 

Otrzymane do tego czasu i prezentowane przez PKO Bank Polski SA faktury do zapłacenia zostaną usunięte z serwisu internetowego i nie 
będzie możliwości ich realizacji. 

§ 7.  

Faktury prezentowane jako przeterminowane nie będą dostępne do realizacji w Usłudze, tj. Posiadacz rachunku nie będzie mógł ich zaakceptować 
ani odrzucić. 

§ 8.  

Za korzystanie z Usługi PKO Bank Polski SA pobiera opłaty określone w Taryfie dla polecenia przelewu albo polecenia przelewu wewnętrznego 
realizowanego w serwisie internetowym. 

§ 9.  

1. Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji zostały opisane w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 2, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Wszelkie wątpliwości i reklamacje dotyczące treści faktur, np. wysokości kwot zobowiązania, Posiadacz rachunku powinien kierować do 
Dostawcy.  


