PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
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Regulamin Promocji „Bonus z eFakturą” edycja III
Wersja obowiązująca od 30.06.2022r.
Aktualizacja z dnia 31.10.2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Bonus z eFakturą”, zwanej dalej: „Promocją”, jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie
ul. 8 Marca 6, 35 – 959 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 813 02 68 082, kapitał
zakładowy: 529 923 900 złotych w całości opłacony, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania z Promocji „Bonus
z eFakturą”.
3. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie Klienci, których w momencie przystąpienia do Promocji łączy z Organizatorem
umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, umowa sprzedaży energii
elektrycznej, umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia
usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z Mikroinstalacji, umowa sprzedaży paliwa
gazowego lub umowa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji.
4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
4.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, rozliczająca się
za pobraną energię elektryczną lub paliwo gazowe zakupione od Organizatora, która zmieni sposób otrzymywania
rozliczeń za energię elektryczną lub paliwo gazowe zakupione od Organizatora z faktury papierowej na formę
elektroniczną w postaci eFaktury, poprzez aktywowanie usługi PGE eFaktura za pomocą Formularza elektronicznego lub
poprzez eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) w terminie obowiązywania Promocji.
4.2. Konto Rozliczeniowe – indywidualny numer rachunku bankowego Organizatora, wskazany na fakturze VAT
wystawionej przez Organizatora, który służy do regulowania przez Klienta należności za energię elektryczną lub paliwo
gazowe.
4.3. „Bonus z eFakturą” – środki pieniężne przekazane przez Organizatora na Konto Rozliczeniowe Klienta w terminach
i na zasadach określonych w § 2 i § 3 niniejszego Regulaminu.
4.4. „Formularz elektroniczny” – elektroniczny formularz uruchomienia usługi PGE eFaktura, dostępny na stronie
Organizatora pod adresem https://www.gkpge.pl/dla-domu/strefa-klienta/dokumenty-i-formularze/formularz-pgeefaktura.
4.5. eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
4.6. eFaktura (faktura elektroniczna) – faktura w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym
wystawiona przez Organizatora i przesłana lub udostępniona Klientowi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
4.7. Usługa PGE eFaktura – usługa polega na przesyłaniu faktur wystawionych Odbiorcy przez PGE Obrót S.A. z tytułu
sprzedaży towarów i usług, w formacie PDF za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Klienta, oraz ich
udostępnianiu do pobrania za pośrednictwem serwisu eBOK. Warunkiem pobrania eFaktury z eBOK jest posiadanie
przez Odbiorcę aktywnego konta w tej aplikacji. eFaktura wysyłana jest z adresu: efaktura@gkpge.pl.
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§ 2 Zasady Promocji
1. Z Promocji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, może skorzystać Klient, który dokonał wyboru eFaktury poprzez Formularz
elektroniczny dostępny na stronie internetowej Organizatora lub poprzez eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta)
oraz spełni łącznie następujące warunki:
a) posiada zawartą z Organizatorem umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej
i świadczenia usług dystrybucji, umowę sprzedaży energii elektrycznej, umowę kompleksową sprzedaży energii
elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci OSD z Mikroinstalacji, umowę sprzedaży paliwa gazowego, lub umowę kompleksową
sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji, w okresie obowiązywania Promocji, na podstawie
której jest realizowana sprzedaż energii elektrycznej lub paliwa gazowego,
b) w ramach obowiązującej umowy, o której mowa w lit. a) zawartej z Organizatorem zmienił
sposób otrzymywania rozliczeń za energię elektryczną lub paliwo gazowe zakupione od Organizatora z faktury
papierowej na formę elektroniczną w postaci eFaktury, poprzez aktywowanie usługi PGE eFaktura za pomocą
Formularza elektronicznego lub poprzez eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) w terminie obowiązywania
Promocji,
c) zaakceptował Regulamin przesyłania faktur drogą elektroniczną i spełnił wszystkie wymogi, aby otrzymywać
eFakturę,
d) wypełnił wszystkie wymagane dane, niezbędne do realizacji usługi eFaktury przez Organizatora,
e) na dzień 29.06.2022 r. nie posiadał aktywnej zgody na PGE eFakturę,
f) utrzyma aktywną eFakturę przez okres 12 miesięcy, liczonych od dnia wyrażenia zgody na eFakturę.
2. Promocja nie dotyczy kont rozliczeniowych Klientów, którzy:
a) skorzystali z I oraz II edycji Promocji „Bonus z eFakturą” Organizatora,
b) w okresie obowiązywania Promocji posiadając zawartą umowę z Organizatorem, dla którego została
aktywowana eFaktura w ramach Promocji, zawrą z Organizatorem umowę kompleksową sprzedaży energii
elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci OSD z Mikroinstalacji dotyczącej tego samego PPE,
c) w okresie obowiązywania Promocji zgodnie z § 5 ust. 1 dokonają wypowiedzenia lub rozwiązania umowy,
o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej lub uniemożliwią sprzedaż energii elektrycznej lub paliwa gazowego
z przyczyn niezależnych od Organizatora, w zakresie której aktywowano eFakturę w ramach Promocji.
3. Podczas rejestracji usługi eFaktura Klient przekazuje Organizatorowi adres e-mail, który będzie wykorzystywany przez
Organizatora do przekazywania informacji o przyznaniu „Bonusu z eFakturą”, zgodnie z postanowieniami
§ 3 Regulaminu.
4. Organizator wskazuje, że Klient, który skorzysta z Promocji w okresie jej obowiązywania i utrzyma aktywną eFakturę
przez okres 12 miesięcy od wyrażenia zgody na eFakturę, otrzyma jednorazowo od Organizatora „Bonus z eFakturą”
zgodnie z zapisami §3 za pierwszą zmianę sposobu rozliczeń na eFakturę na danym koncie rozliczeniowym Klienta.
W przypadku, gdy Klient – zgodnie z Regulaminem przesyłania faktur drogą elektroniczną – zrezygnuje z eFaktury,
a następnie znów wyrazi zgodę na otrzymywanie eFaktury, nie otrzyma już kolejnego „Bonusu z eFakturą”.
5. „Bonus z eFakturą” przypisany jest do konta rozliczeniowego Klienta, dla którego dokonano aktywacji eFaktury.
6. Wartość „Bonusu z eFakturą” wynosi 15,00 zł brutto (słownie: piętnaście złotych).
§ 3 Zasady wypłaty Bonusu
1. Przyznanie „Bonusu z eFakturą” odbywa się poprzez przekazanie przez Organizatora kwoty Bonusu na odpowiednie
Konto Rozliczeniowe Klienta, zgodnie z § 2, nie później niż w ciągu 70 dni od daty aktywowania usługi PGE eFaktura za
pomocą Formularza elektronicznego lub poprzez eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta).
2. „Bonus z eFakturą” zostanie zaksięgowany na wskazane Konto Rozliczeniowe w kolejności:
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a)

na najstarszą nieuregulowaną wymagalną lub niewymagalną wierzytelność przysługującą Organizatorowi od
Klienta,
b) w przypadku braku nieuregulowanych wierzytelności przysługujących Organizatorowi od Klienta kwota „Bonusu
z eFakturą” stanowić będzie nadpłatę i zostanie automatycznie zaliczona na poczet kolejnych płatności za energię
elektryczną lub paliwo gazowe. Jeśli po zaksięgowaniu „Bonusu z eFakturą” wg powyższych zasad na danym
Koncie Rozliczeniowym występuje nadpłata, Klient ma prawo do rozdysponowania kwoty nadpłaty w inny sposób.
3. Niezwłocznie po rejestracji zgody na usługę PGE eFaktura oraz spełnieniu warunków określonych
w Regulaminie, Klient zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu do Promocji drogą elektroniczną na adres e-mail
podany podczas aktywacji eFaktury oraz otrzyma informację o zaksięgowanym bonusie w załączniku wysłanym wraz z
eFakturą w ramach której został naliczony „Bonus z eFakturą”.
4. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do zmiany otrzymywania formy rozliczeń z powrotem na formę
papierową przed upływem terminu 12 miesięcy od wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną,
Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania „Bonusu z eFakturą”.
5. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do zmiany otrzymywania formy rozliczeń
z powrotem na formę papierową przed upływem terminu 12 miesięcy od wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur drogą
elektroniczną, a w sytuacji, gdy nastąpiło już przekazanie kwoty „Bonusu z eFakturą” na konto rozliczeniowe Klienta,
Klient zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi kwotę otrzymanego „Bonusu z eFakturą”. W związku z tym Klientowi
zostanie wystawiona nota obciążeniowa do zapłaty przez Klienta w wysokości 15 zł brutto (kwota Bonusu), która
zostanie przesłana Klientowi przez PGE Obrót S.A.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania „Bonusu z eFakturą” Klientowi, który do dnia wypłaty „Bonusu
z eFakturą” z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora zaprzestał poboru energii elektrycznej lub paliwa gazowego
od PGE Obrót S.A. lub z którym została rozwiązana umowa, o której mowa w §1 ust. 3.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy Klient dokona błędnej rejestracji eFaktury, w szczególności
poda nieprawidłowe dane dotyczące adresu e-mail.
8. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z Regulaminem.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientami celem weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu.

§ 4 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zobowiązań Organizatora określonych w niniejszym Regulaminie należy
kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub elektroniczny podany na fakturze VAT wystawionej przez
Organizatora.
2. Postępowanie reklamacyjne nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Klienta na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5 Obowiązywanie Promocji
1. Promocja trwa od 30.06.2022r. do 30.11.2022r. przy czym limit kont rozliczeniowych objętych Promocją wynosi
66 667. Z chwilą, w której dla 66 667 kont rozliczeniowych zostaną pozyskane zgody na przesyłanie faktur drogą
elektroniczną, kolejne zgody nie będą objęte wypłatą Bonusu z eFakturą.
2. Organizator zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany terminu obowiązywania Promocji lub jej odwołania,
bez podania przyczyn.
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3. W przypadku zmiany terminu obowiązywania Promocji lub jej odwołania, informacja o tym fakcie zostanie
umieszczona na stronie internetowej https://www.gkpge.pl/dla-domu/strefa-klienta/pge-efaktura.
4. Odwołanie Promocji nie wpływa na prawa osób, które skorzystały z Promocji przed jej odwołaniem.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
postanowienia Regulaminu przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura.
2. Regulamin dostępny jest przez cały okres obowiązywania
https://www.gkpge.pl/dla-domu/strefa-klienta/pge-efaktura.

Promocji

na

stronie

internetowej

3. Przystępując do Promocji, Klient rejestrujący eFakturę wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora przelewu
należnej kwoty „Bonusu z eFakturą”.
4. Wypłata „Bonusu z eFakturą” Klientowi stanowi przychód uzyskany w ramach sprzedaży premiowej usług i korzysta
ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1128 ze zm.).
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