Zasady realizacji wpłat w placówkach Poczty Polskiej
Poniższe określenia użyte w niniejszych zasadach mają następujące znaczenie:

dzień roboczy

dzień inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym Bank i Poczta Polska
S.A. prowadzą działalność operacyjną warunkującą wykonanie postanowień Umowy

wpłata

wpłata gotówkowa przyjmowana w Placówkach pocztowych przekazywana do Banku
prowadzącego rachunek odbiorcy,

Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodzin Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Fabrycznej, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, REGON 010684960, NIP 525000-73-13,

placówka pocztowa urząd pocztowy, filia urzędu pocztowego, agencja pocztowa stanowiące odpowiednio
jednostki organizacyjne Poczty Polskiej S.A.
Osoba dokonująca Wpłat przygotowuje bankowy dowód wpłaty (BDW) zgodnie z zasadami opisanymi w
pkt 5 poniżej,
2. Pracownik Placówki pocztowej przyjmuje od wpłacającego wypełniony formularz wpłaty wraz z kwotą
wpłaty,
3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości uniemożliwiającej poprawne przekazanie Wpłaty na rachunek
bankowy, pracownik Placówki pocztowej może odmówić jej przyjęcia informując wpłacającego o
przyczynie odmowy.
4. Na potwierdzenie dokonanej Wpłaty na rachunek bankowy wpłacający otrzymuje odcinek formularza
wpłaty – „potwierdzenie dla wpłacającego - Odcinek dla zleceniodawcy” potwierdzony przez pracownika
Placówki pocztowej poprzez złożenie podpisu i umieszczenie odcisku datownika.
5. Wpłata na rachunek bankowy przyjęta w placówce pocztowej, potwierdzona w sposób opisany w ust. 4,
wprowadzona i zatwierdzona w systemie informatycznym nie może być wycofana
6. BDW należy:
a) wypełniać kolorem czarnym lub niebieskim – zgodnie z nadrukiem – czytelnie, bez żadnych skreśleń i
poprawek, właściwego formularza wpłaty,
b) przygotować w 2 egzemplarzach
7. Wpłacający dokonujący wpłaty na rachunek bankowy obowiązany jest do przedstawienia BDW, który
powinien zawierać poniższe dane:
a) nazwę odbiorcy wpłaty,
b) numer rachunku bankowego odbiorcy,
c)
kwotę (cyframi i słownie),
d) nazwę i adres wpłacającego,
e) tytuł wpłaty (opis transakcji),
8. Niepodanie adresu lub podanie adresu zagranicznego przez wpłacającego powoduje brak możliwości
dokonania ewentualnego zwrotu wpłaty
9. W przypadku, gdy kwota wpłaty stanowi równowartość powyżej 15 000 Euro 1 (przeliczona wg średniego
kursu NBP dla danej waluty, obowiązującego w dniu dokonywania wpłaty zamkniętej) Klient zobowiązany
jest do umieszczenia na awersie BDW w polu „nazwa zleceniodawcy” następujących danych:
a)
Imię i nazwisko osoby dokonującej wpłaty, czyli osoby, która podpisuje się na BDW,
b)
Seria i nr dowodu osobistego/numer paszportu,
c)
PESEL,
d) Adres zamieszkania.
10. Gotówkę wraz z bankowymi dowodami wpłat, przygotowanymi zgodnie z powyższymi zasadami osoba
dokonująca Wpłat dostarcza do placówki pocztowej Poczta Polska S.A. we własnym zakresie i na własny
koszt.
11. LPEC S.A. nie zapewnia na rzecz odbiorcy usługi konwojowania i przewozu gotówki.
12. Wpłaty realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przyjmowane są jedynie w złotych polskich.
13. Wpłata przyjęta w placówce pocztowej będzie przekazywana przez Pocztę Polską na rachunek LPEC
S.A.:

1.

a)
b)
c)

w dniu jej przyjęcia dla Wpłaty zarejestrowanej do godziny 14:00 w przypadku nadania w urzędzie
pocztowym i filii urzędu pocztowego - z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych,
w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia dla Wpłaty zarejestrowanej po godzinie 14:00 w
przypadku nadania w urzędzie pocztowym i filii urzędu pocztowego,
w następnym dniu roboczym po dniu jej przyjęcia dla wpłaty przyjętej w agencji pocztowej,

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216)
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