Sposoby płatności rachunków za prąd
Wpłaty należności za energię elektryczną można dokonać na dwa sposoby

1. Wpłaty bezgotówkowe za rachunki
Usługa

Opis

PGE eBOK

Zakładając konto w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta PGE eBOK ( www.ebok.gkpge.pl
(https://ebok.gkpge.pl/ebok/faces/profil/logowanie.xhtml)) będziesz miał możliwość płatności za
fakturę za pomocą serwisu PayU lub Blue Media, dodatkowo w każdej chwili będziesz mógł
sprawdzić historię swoich płatności oraz rachunków.

PGE eFaktura

Decydując się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną będziesz mógł dokonać płatności za
fakturę klikając w jeden link, dzięki któremu dane do przelewu zostaną przekazane autoamtycznie z
Twojej faktury. Jak skorzystać z PGE eFaktury http://www.gkpge.pl/oferta/dla-domu/regionalna/pgeefaktura (http://www.gkpge.pl/oferta/dla-domu?returnUrl=oferta/dla-domu/regionalna/pge-efaktura)

Polecenie zapłaty

Uruchamiając usługę polecenia zapłaty, formalności dopełniasz tylko jeden raz. Unikasz opóźnień w
dokonywaniu zapłaty, nie musisz wychodzić z domu.
Usługa polega na automatycznym przelewie środków z Państwa rachunku na rachunek PGE Obrót.
Rozliczanie w formie Polecenia Zapłaty można rozpocząć po uzyskaniu pisemnego upoważnienie
od Państwa. W tym celu należy uzupełnić druk "Zgoda na obciążenie rachunku" dostępny na
stronie http://www.gkpge.pl/oferta/strefa-klienta/regionalna/przydatne-dokumenty
(http://www.gkpge.pl/oferta/strefa-klienta?returnUrl=oferta/strefa-klienta/regionalna/przydatnedokumenty)

Przelew

Przelew możesz wykonać sam w domu z wykorzystaniem bankowości elektronicznej lub tradycyjnie
w placówce pocztowej, bankowej lub dowolnej agencji finansowej.

Zlecenie stałe

Zlecenie polega na automatycznym realizowaniu zleceń przelewu określonej, stałej kwoty w
regularnych odstępach czasu.

Przydatne dokumenty
Formularz zgody na obciążenie rachunku (/content/download/424/file/formularz_zgody_polecenia_03032014%281%29.pdf)
Formularz odwołania zgody na obciążenie rachunku
(/content/download/425/file/odwolanie_zgody_na_obciazanie_rachunku_03032014%281%29.pdf)

2. Wpłaty gotówkowe za rachunki

Usługa

Opis
W kasach sieci handlowych i stacji benzynowych opatrzonych znakiem VIA TM – Moje Rachunki.
Aktualna lista punktów kasowych znajduje się na stronie www.mojerachunki.pl
(http://www.mojerachunki.pl/)

W kasach agencji bankowej Monetia. Aktualna lista punktów kasowych agencji znajduje się na
stronie www.monetia.pl (http://www.monetia.pl/)

Doładowania licznika przedpłatowego. Płatności można dokonać w kasach sieci handlowych i stacji
benzynowych opatrzonych znakiem VIA TM - Moje Doładowania.

W kasach sieci punktów płatniczych Trans Kasa banku BPH.
Aktualna lista punktów kasowych znajduje się na stronie internetowej www.bph.pl
(http://www.bph.pl/)

Płatność ze swojego konta bankowego przez bankowość internetową. Faktury w formie
elektronicznej dostarczane są bezpośrednio na Państwa internetowe konto bankowe.

