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Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Krajowy Rejestr Sądowy Zarząd: Kapitał zakładowy: 
ul. prof. Michała Życzkowskiego 17  Numer KRS: 0000024286 Mirosław Cześnik – Prezes Zarządu 302.719.018,46 zł 
31-864 Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 
Tel. +48 12 643 92 00 NIP: 677-00-67-397 
Fax +48 12 643 93 00 
www.linde-gaz.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr  rachunku: 80 1030 1508 0000 0008 1548 8008 

Szanowni Państwo,  

Firma Linde Gaz Polska Spółka z o.o. przywiązuje dużą wagę do jakości, wysokich standardów i innowacyjności własnych produktów. Tymi 

samymi wartościami kieruje się również w relacji z Państwem, dlatego w trosce o oszczędność czasu i komfort wzajemnej współpracy, 

proponujemy zastąpienie dotychczasowej formy rozliczania płatności poleceniem zapłaty, którego aktywacja nastąpi poprzez 

jednorazowe podpisanie zgody znajdującej się na kolejnej stronie. 

Polecenie zapłaty jest obecnie najwygodniejszą metodą regulowania płatności i polega na automatycznym pobieraniu z Państwa 

rachunku bankowego kwoty wynikającej z faktury, dokładnie w terminie płatności na podstawie zgody na uruchomienie usługi 

polecenia zapłaty. W przeciwieństwie do zlecenia stałego polecenie zapłaty uruchamiane jest tylko raz i nie wymaga ponownych 

czynności inicjujących z Państwa strony. 

Główne korzyści wynikające z realizacji płatności za pomocą polecenia zapłaty to: 

• prosty sposób zainicjowania polecenia zapłaty (wystarczy jednorazowe podpisanie upoważnienia – formularz zgody znajduje się 

w załączeniu), 

• pewność zrealizowania transakcji w dniu płatności (uniknięcie odsetek karnych,  nie muszą Państwo "pilnować" terminów 

dokonywania przelewów), 

• wygoda i oszczędność czasu (nie muszą Państwo tracić czasu na zlecanie przelewów, wypisywać druków przelewów, itd.), 

• poprawność działania zagwarantowana Ustawą o Usługach Płatniczych i Prawem Bankowym, 

• możliwość anulowania płatności w przypadku wątpliwości związanych z kwotą obciążenia. Ci z Państwa, którzy prowadzą 

działalność gospodarczą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mogą anulować transakcję do 5 dni od daty obciążenia rachunku, 

• rejestracja wszystkich dokonanych transakcji na wyciągu bankowym, 

• redukcja ryzyka wystąpienia błędów dzięki elektronicznej formie przepływu informacji i rozliczeń, 

• nadzór Linde Gaz Polska Sp. z o.o. i banku nad prawidłowym, terminowym i bezbłędnym przeprowadzeniem płatności,

• dla Państwa wygody w przypadku niewystarczającej ilości środków na Państwa rachunku, pobranie opłaty zostanie 

automatycznie ponowione przez Linde Gaz Polska Sp. z o.o. trzykrotnie co 2 dni, 

• niski koszt - typowa cena za realizację każdego polecenia zapłaty pobierana przez banki nie przekracza 1 zł – obowiązujące 

stawki do sprawdzenia w Państwa banku, 

• w połączeniu z E-fakturą (więcej na stronie: www.linde-gaz.pl/pl/services/einvoice/e_invoice.html ) daje efekt całkowitej 

automatyzacji rozliczeń. 

Po uruchomieniu polecenia zapłaty to Linde Gaz Polska Spółka z o.o. zleci wykonanie pierwszej płatności i kolejnych płatności 

wynikających z faktur, w ciągu kilku dni od dostarczenia formularza. Tym samym to Linde Gaz Polska Spółka z o.o. będzie pilnować 

terminów płatności.  

Wypełnione formularze zgody na obciążanie rachunku, zarówno odcinek dla Linde Gaz Polska jak i dla 

banku, należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na umieszczony poniżej adres firmy. 

Kontakt: Dział Windykacji tel. 12 643 92 92 



    
Zgoda na obciążanie rachunku 

Niniejszym wyrażam zgodę : 
Nazwa i adres odbiorcy Identyfikator odbiorcy - NIP 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.  
ul. prof. Michała Życzkowskiego 17,  31-864 Kraków 6 7 7 0 0 6 7 3 9 7 
na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego, w formie polecenia zapłaty, kwotami  
wynikającymi z moich zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami. 

 
Nazwa i adres klienta oraz NIP Nazwa i adres płatnika-posiadacza rachunku bankowego 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
NIP ....   ….   ….    ….   ….   ….   ….   ….   ….   …. 

 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 

 

Numer rachunku bankowego płatnika                                         

 |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|        
□ -  konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego* 
□ – pozostali płatnicy* 
Identyfikator płatności 
(nr klienta w Linde Gaz Polska Sp. z o.o.) 

          
 

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku na obciążanie mojego rachunku bankowego 
w formie polecenia zapłaty, z tytułu moich zobowiązań wobec ww. odbiorcy płatności. Cofnięcie zgody  
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 
................................................   ........................................................................................................ 

(miejsce i data)    (podpis płatnika - posiadacza rachunku zgodny z wzorem złożonym w banku) 
 

 

 
Zgoda na obciążanie rachunku 

Niniejszym wyrażam zgodę : 
Nazwa i adres odbiorcy Identyfikator odbiorcy - NIP 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.  
ul. prof. Michała Życzkowskiego 17,  31-864 Kraków 6 7 7 0 0 6 7 3 9 7 
na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego, w formie polecenia zapłaty, kwotami  
wynikającymi z moich zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami. 

Nazwa i dokładny adres płatnika posiadacza rachunku bankowego 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Numer rachunku bankowego płatnika                                         

 |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|        
□ -  konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego * 
□ – pozostali płatnicy* 
Identyfikator płatności 
(nr klienta w Linde Gaz Polska Sp. z o.o.) 

          
 

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku na obciążanie mojego rachunku bankowego  
w formie polecenia zapłaty, z tytułu moich zobowiązań wobec ww. odbiorcy płatności. Cofnięcie zgody  
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 
 
................................................   ........................................................................................................ 

(miejsce i data)    (podpis płatnika - posiadacza rachunku zgodny z wzorem złożonym w banku) 
 
 

  
*- zaznaczyć właściwy status 
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